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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbi-mortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias  causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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MYCOPLASMA GENITALIUM: DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL POUCO CONHECIDA 
SE ALASTRA E ALARMA MÉDICOS POR RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS 
17/07/2018 

Uma infecção sexualmente transmissível pouco conhecida pode se transformar em 
uma superbactéria resistente a tratamentos com antibióticos mais conhecidos, segundo um alerta 
feito por especialistas europeus.  
 
A Mycoplasma genitalium (MG), como é conhecida, já tem se mostrado resistente a alguns deles e, 
no Reino Unido, autoridades de saúde trabalham com novas diretrizes para evitar que o quadro vire 
um caso de emergência pública. O esforço é para identificar e tratar a bactéria de forma mais eficaz, 
mas também para estimular a prevenção, com o uso de camisinha. 

Sintomas da Mycoplasma genitalium 
 
A Mycoplasma genitalium é uma bactéria que pode ser transmitida por meio de relações sexuais com 
um parceiro contaminado. Nos homens, ela causa a inflamação da uretra, levando a emissão de 
secreção pelo pênis e a dor na hora de urinar. 

Nas mulheres, pode inflamar os órgãos reprodutivos - o útero e as trompas de falópio - provocando 
não só dor, como também febre, sangramento e infertilidade, ou seja, dificuldade para ter filhos. A 
infecção, porém, nem sempre apresenta sintomas. E pode ser confundida com outras doenças 
sexualmente transmissíveis, como a clamídia, que é mais frequente no Brasil.  

Antibióticos não funcionam 

A ascensão da MG ocorre principalmente no continente europeu, mas, no Brasil, o Ministério da 
Saúde diz que monitora a bactéria tanto pelo aumento da prevalência quanto pelo aumento da 
resistência antimicrobiana. Como a infecção por essa bactéria não é de notificação compulsória no 
país, ou seja, as secretarias de saúde dos Estados e municípios não são obrigadas a informar os casos, 
não se sabe quantas são as pessoas atingidas. 
 
No entanto, segundo o Ministério da Saúde, estudos regionais demonstram que ela "é muito menos 
frequente que outros agentes como a N. gonorrhoeae (responsável pela gonorreia) e Chlamydia 
trachomatis (responsável pela clamídia) - que, quando não tratadas, também podem causar 
infertilidade, dor durante as relações sexuais, entre outros danos à saúde.  

No Reino Unido, por outro lado, o quadro preocupa, segundo a Associação Britânica de Saúd e Sexual 
e HIV (BASHH, da sigla em inglês). A associação afirma que as taxas de erradicação da bactéria após o 
tratamento com um grupo de antibióticos chamados macrolídeos estão diminuindo.  E que a 
resistência da MG a esses antibióticos é estimada em cerca de 40% no Reino Unido. "60% das 
infecções permanecem sensíveis a macrolídeos como a azitromicina", diz o médico Paddy Horner, da 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Associação Britânica de Saúde Sexual e HIV e responsável por desenvolver as di retrizes relacionadas 
à doença. Segundo Horner, "antes de 2009 "quase todas as infecções" por Mycoplasma 
genitalium eram sensíveis a esse grupo de antibióticos. ” 

Prevenção 

Novas diretrizes detalhando a melhor forma de identificar e tratar a MG estão sendo lançadas, nesse 
contexto, no Reino Unido. Já existem testes para detectar a bactéria, mas eles ainda não estão 
disponíveis em todas as clínicas da Inglaterra, onde os médicos podem, entretanto, enviar amostras 
para o laboratório da Public Health England - a agência executiva do Departamento de Saúde e 
Assistência Social - para obter um diagnóstico. 

Peter Greenhouse, especialista em DSTs, recomenda às pessoas que tomem precauções.  "Já é hora 
de o público aprender sobre a Mycoplasma genitalium", disse ele. "É mais um bom motivo para por 
camisinhas nas malas das férias de verão - e realmente usá-las." 

No Brasil, o Ministério da Saúde afirma que "a realidade ainda é muito diferente da Inglaterra", mas 
que é necessário identificar os casos e tratá-los "para interromper a cadeia de transmissão". 

"Vale destacar que a camisinha masculina ou feminina é fornecida gratuitamente pelo Sistema único 
de Saúde (SUS), podendo ser retirada nas unidades de saúde de todo o país", lembra.  
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GRIPE: NÚMERO DE MORTES MAIS QUE DOBRA NESTE ANO EM RELAÇÃO A 2017 
19/07/2018 às 14h15 

 

 

O número de mortes por influenza aumentou 146% em 2018 em comparação com todo o período de 
sazonalidade da doença do ano passado, que vai de 01 de janeiro a 12 de agosto de 2017.  De acordo 
com o Ministério da Saúde, este ano, até o dia 16 de julho, foram confirmados 839 óbitos pela 
doença no país. Em 2017, até 12 de agosto, foram 341. O número de casos da doença também 
cresceu no país: até 16 de julho foram registradas 4.680 infecções em todo o país contra 4.064 (esse 
dado inclui os casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave ou SRAG)  na 
sazonalidade do ano passado. 
Existe a possibilidade da baixa adesão à Campanha Nacional de Vacinação ter contribuído para o 
aumento no número de casos e mortes da doença. Foram necessários mais de três meses para 
atingir a meta de 90% do público-alvo. Apesar disso, alguns grupos de risco ainda estão com 
cobertura abaixo da média: apenas 77,8% das gestantes estão vacinadas e 76,5% das crianças. 

Vírus em circulação 

Também houve uma alteração no vírus em maior circulação no país este ano, em comparação com o 
ano passado. Em 2018, a maioria dos casos de gripe (60%) foi causado pelo subtipo H1N1, tendo 
provocado a morte de 567 pessoas (67,5%). No ano passado, o vírus de maior circulação foi o H3N2, 
que representou 64,8% dos óbitos. 

Este ano, o Ministério da Saúde ainda registrou 991 casos e 140 óbitos por H3N2, 335 registros de 
influenza B, com 46 óbitos e os outros 541 de influenza A não subtipado, com 86 óbitos. Entre os 
estados, os com maior número de casos são São Paulo (1.702), Ceará (376), Paraná (432) e Goiás 
(378). 
 
Baixas temperaturas 

É importante ressaltar que o vírus da gripe está presente o ano todo, mas o número de casos da 
doença aumenta no outono/inverno porque as temperaturas mais baixas favorecem sua propagação, 
já que as pessoas ficam mais tempo aglomeradas em ambientes fechados.  

Ampliação da vacina 
 

Desde o último dia 25 de junho, o governo ampliou o público-alvo da vacina depois que a meta não 
foi alcançada, estendendo para crianças de 5 a 9 anos e idosos de 50 a 59 anos.  Nestas faixas etárias, 
já foram aplicadas 1.233.120 doses, sendo 499.707 em crianças e 676.311 em idosos. Segundo a 
pasta, a vacinação deve continuar até quando as cidades tiverem estoques de vacina disponíveis.  A 
vacinação contra o vírus da gripe é essencial. Segundo um relatório da OMS, cerca de  650.000 mortes 
por ano estão associadas a doenças respiratórias causadas pela doença.  
 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) afirma que a maioria 
dessas mortes ocorreram entre pessoas com mais de 75 anos e nas regiões mais pobres do mundo.  

Gripe x Resfriado 

Os sintomas da influenza, tanto a sazonal quanto à pandêmica, não são muito diferentes: em geral, 
os primeiros sintomas são calafrios (ou sensação de frio) e febre em alguns casos, com temperaturas 
corpóreas variando entre 38 a 39 °C. Os principais sintomas da gripe são: dores pelo corpo, 
especialmente nas articulações e garganta, febre e frio excessivo, fadiga, cefaléia, olhos irritados e 
lacrimejantes, vermelhidão dos olhos, pele (particularmente face), boca, garganta e nariz, Em 
crianças, sintomas gastrintestinais, principalmente diarréia e dores abdominais. Já os resfriados são 
mais brandos e geralmente não trazem complicações graves como pneumonia. 
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PEDIATRAS ALERTAM: POR DIA, 37 CRIANÇAS SOFREM INTOXICAÇÃO COM 
MEDICAMENTOS 
16/07/2018 às 21h41 
 
 

Uma análise feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) mostra que, no mínimo, 37 crianças e 
adolescentes (até 19 anos) sofrem os efeitos da intoxicação pela exposição inadequada a 
medicamentos todos os dias. Ao longo de 18 anos, foram mais de 245 mil casos de intoxicação no 
País, dos quais 240 crianças e adolescentes não sobreviveram. Agora no período de férias escolares o 
risco aumenta, já que as crianças acabam ficando mais tempo em casa. 
Os estados que lideram os casos de intoxicação ou envenenamento são São Paulo, Rio Grande do Sul 
e Espírito Santo. Minas Gerais e Rio de Janeiro vêm por último. Porém, nem todas as regiões do Brasil 

são avaliadas, pois só 11 estados têm centros de monitoramento disponibilizando dados.  

No Paraná, por exemplo, o estudo do SBP tem números de 1999 até 2009. Neste período o Estado 
contou 5.592 casos de intoxicação por medicamentos entre crianças. 
O estudo se baseou em informações do Sistema Nacional de Informações Toxico-farmacológicas 
(Sinitox). A presidente da SBP, Luciana Rodrigues Silva, disse que diante dos números alarmantes, é 
necessário redobrar os cuidados. “Mais da metade dos casos registrados (53%) referem-se a 
acidentes com crianças de um a quatro anos de idade. Elas são naturalmente muito curiosas e 
querem colocar tudo na boca”, diz Luciana.  
Para especialistas, os dados apurados via Sinitox estão subestimados, pois a rede reúne apenas as 
informações de 33 Centros de Informação e Assistência Toxicológicos localizados atualmente em 11 

estados e no Distrito Federal. 

Como evitar acidentes com medicamentos 

 
A maior parte dos erros na utilização de medicamentos é potencialmente evitável. De acordo com o 
Ministério da Saúde, em 2014, os erros de medicação de forma geral correspondiam a 30% dos erros 
em hospitais. Esses erros podem ser causados por diferentes fatores que potencialmente interferem 
na prescrição, na dispensação, na administração, no consumo e no monitoramento de 

medicamentos, o que pode ocasionar sérios prejuízos para a saúde e até mesmo a morte.  

Por isso é importante ficar atento à prescrição e dosagem em casa, é importante guardar todo e 
qualquer medicamento em local de difícil acesso às crianças, de preferência em local fechado. 
Também deve se orientar os adolescentes a evitarem a automedicação. Os jovens costumam ter um 
comportamento mais próximo dos adultos  
Alguns medicamentos possuem nomes com grafia ou som semelhantes. Sempre que receber uma 

receita de um profissional de saúde certifique-se que a letra está legível.  
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Estado contabiliza 17,9 mil casos de 2012 a 2017 

 
Dados da Secretaria de Estado da Saúde divulgados no ano passado mostram que desde 2012 o 
Paraná registrou 17.969 casos de intoxicação causada por medicamentos. Apenas em 2016 o número 
chega a 4.053. Esse tipo de intoxicação lidera o ranking no Estado, bem à frente da intoxicação 
envolvendo agrotóxicos de qualquer natureza (883), o número de casos de intoxicação por produtos 
químicos (1.834) ou os casos envolvendo intoxicação pelo uso de drogas (3.956), também desde 
2012. Mais de metade destes casos ocorre com pessoas entre 20 e 49 anos e pouco mais de 71% das 
vítimas são mulheres. Mais de cinco mil destes casos ocorreram em virtude de fatores como a má 
conservação do medicamento e a ingestão de produtos fora do prazo de validade, erros na 

prescrição ou administração e a automedicação. 
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MANAUS TEM MAIS DE 400 CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO 
17/07/2018 às 15h11 
 

Manaus contabiliza 444 casos confirmados de Sarampo, 127 a mais do que o divulgado na última 
terça-feira. Outros dois mil registros estão sendo investigados e aguardam resultado laboratorial. As 
informações são do último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nessa segunda-feira.  
As mais atingidas são as crianças de um a cinco anos. Esta faixa etária representa 21% dos casos. Já, 
entre as notificações, que são aqueles casos ainda não confirmados, o grupo mais afetado está entre 
os jovens de 20 a 29 anos. 
  
Por local de residência, a Zona Norte de Manaus lidera as notificações, são quase mil. A zona leste 
vem em seguida com 859 casos notificados e a zona sul, com 405. 
 E para tentar conter o avanço da doença na cidade, começou, nesta segunda-feira, um plano de 
ação que prevê a imediata atualização da vacina Tríplice Viral, que, além do sarampo, protege contra 
a rubéola e a caxumba. Cerca de 900 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde vão visitar casas 
nos bairros considerados prioritários por apresentarem o maior número de casos ou notificações.  

É o caso de Jorge Teixeira, Cidade Nova e Novo Aleixo. A meta é alcançar mais de 200 mil pessoas. 
 O mesmo vale para as comunidades do Ramal do Pau Rosa, na BR-174, no Distrito Rural, que 
também vai receber a visita dos funcionários da prefeitura.  
 As ações continuam nas demais áreas da cidade com a vacinação em escolas públicas e locais com 
grande circulação de pessoas. Reforço também nas 183 salas de imunização do município com a 

contratação de novos técnicos de enfermagem.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://radios.ebc.com.br/reporter-nacional-amazonia/2018/07/manaus-tem-mais-de-400-casos-confirmados-de-sarampo


10 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone/Fax: (81) 3355-1891 Tw iter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.w ordpress.com / 

 

 
SALADA DE SANDUÍCHE DE FAST FOOD CONTAMINA 160 PESSOAS NOS EUA 
21/07/2018 às 10h26 

Mais de 160 pessoas contraíram infecção por ciclosporíase, doença inflamatória intestinal causada 
por parasita, por meio da ingestão de salada em sanduíches da rede de fast food McDonald’s nos 
Estados Unidos em pelo menos 10 Estados daquele país. A informação foi divulgada pela FDA (Food 
and Drug Administration), em português, Administração de Alimentos e Medicamentos, órgão norte-
americano de controle de alimentos e medicamentos. 

Três pessoas foram hospitalizadas; não foi registrada morte. Do total de e pessoas afetadas, cerca de 
60 registraram o problema na última semana, sendo 30 no Estado de Illinois, 16 em Iowa, sete em 
Missouri, três em Minnesota e dois em Nebraska, Dakota do Sul e Wisconsin. A FDA, junto ao Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano, estão investigando o surto de 
infecções, além de trabalharam com o McDonald’s para reconhecer os ingredientes comuns de cada 
salada a fim de rastrear a causa do problema 

O McDonald’s norte-americano declarou, por meio de nota, a suspensão da venda de saladas nos 
Estados afetados até que os fornecedores sejam substituídos para evitar novas infecções. Entre os 
Estados atingidos estão Illinois, Iowa, Indiana, Wisconsin, Michigan, Ohio, Minnesota, Nebraska, 
Dakota do Sul, Dakota do Norte, Montana, Kentucky, Virgínia Ocidental e Missouri.  

A ciclosporíase é transmitida pelo parasita Cyclospora caytanensis por meio da água ou alimentos 
contaminados por fezes. Entre os sintomas estão diarreia aquosa intensa, perda de peso, falta de 
apetite, aumento de gases, inchaço, febre, dores estomacais, náuseas, vômitos, fadiga e dores 
musculares. Algumas pessoas podem não apresentar sintomas. A doença requer diagnóstico médico 
por meio de exames de fezes. O tratamento é feito com antibióticos. Se não tratada, a doença pode 

durar mais de um mês. 
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PREFEITURA DE SOROCABA CONFIRMA PRIMEIRA MORTE DO ANO POR FEBRE MACULOSA 
21/07/2018 às 12h05 

 
A Prefeitura de Sorocaba (SP) confirmou, neste sábado (21), a primeira morte do ano causada pela febre 
maculosa na cidade. A doença é transmitida pelo carrapato-estrela. Segundo a prefeitura, a vítima é um idoso 
de 77 anos, que contraiu a doença em Jumirim (SP) e morreu em junho. 
 
Até o momento, a Secretaria de Saúde de Sorocaba foi notificada sobre 15 casos suspeitos da febre. Além da 
morte do idoso, um ainda está em investigação e 13 casos foram descartados após a realização de exames. Em 
nota, a prefeitura informou que todas as unidades de saúde do município têm ciência da definição do caso 
suspeito e notificam a prefeitura sobre a investigação de todos os pacientes. 
 
Neste ano, foram 15 casos confirmados no Estado de São Paulo e houve, pelo menos, sete mortes. Em 2017, 
foram registrados 65 casos da doença no Estado. Deste número, 32 pessoas morreram. Na época, Jundiaí, Porto 
Feliz e Salto confirmaram um caso da febre e uma morte. Mairinque também teve um caso confirmado, mas o 
paciente se recuperou. 
 
Cuidados 

 
A febre maculosa é uma doença transmitida por carrapatos que podem parasitar o homem e, quando 
infectados pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitem a doença. Os sintomas são febre, dor de cabeça, dores 
musculares (principalmente nas costas e batata da perna), calafrios e manchas vermelhas pelo corpo 
(inicialmente nas palmas das mãos e plantas dos pés). 
 
Embora não tenham sido identificados casos contraídos na cidade, foi realizado um levantamento das áreas 
com presença de carrapato-estrela e maior risco de possível transmissão de febre maculosa, que foram 
sinalizadas com placas educativas para prevenção de parasitismo por carrapato. 
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COM MAIS DE DOIS MIL CASOS, ALAGOAS REGISTRA EPIDEMIA DE SÍFILIS  
20/07/2018 às 15h57 

 
Alagoas contabilizou, no primeiro semestre deste ano, mais de dois mil casos de sífilis. Preocupantes, 
os números inserem o estado no contexto nacional de epidemia da doença. No mesmo período de 
2017, por exemplo, foram 864 adultos diagnosticados com a patologia, enquanto que, no ano 
seguinte, este número saltou para 1.492. 

"Considerando que nós temos uma população de mais de 3 milhões de habitantes, não podemos 
dizer que se trata de algo fora do controle. Porém, a gente faz uma alerta de que as pessoas usem 
sempre o preservativo, realizando os exames mesmo sem ter os sintomas. O exame de sífilis, 
inclusive, é um dos que integram o pré-natal", explica a coordenadora do Programa de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids) e Hepatites Virais da Secretaria de Estado da Saúde, Sandra 
Gomes. 

Segundo a coordenadora da Sesau, por causa do grande número de pessoas infectadas no Brasil, a 
sífilis já é considerada uma epidemia. "Em Alagoas, a gente não sai desse contexto de epidemia", 
assegurou Sandra Gomes. Os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do 
Ministério da Saúde reforçam que a sífilis do tipo congênita contaminou 182 pessoas. Também foram 
registrados 446 gestantes com a doença, com a sífilis acometendo 1.492 adultos (exceto as 
gestantes). No primeiro semestre de 2017, foram 190 registros de sífilis congênita, além de 297 casos 
da doença em gestantes e 864 em adultos (sem as gestantes). 

"Quanto mais a gente testa, mais a gente tem a possibilidade de descobrir uma doença que é, 
inclusive, assintomática. O que a gente quer em relação à sífilis é também buscar as pessoas 
assintomáticas. O que a gente precisa dizer é que é uma doença curável e fácil de ser tratada. Porém, 
por ser assintomática, nem sempre as pessoas buscam fazer os seus exames. A gente vem de uma 
cultura em que só se procura uma unidade de saúde quando se tem sintoma. Se tratada a tempo. ela 
é totalmente curável. Já se não for tratada adequadamente, a doença pode evoluir para problemas 
cardíacos e causar até demência", reforçou Sandra. 

E a coordenadora atenta ainda para a importância de se fazer o pré-natal porque, se uma mãe com 
sífilis não é tratada, o feto pode não se desenvolver e morrer. "A gestação pode não ir até o final, 
além do que a criança pode nascer com problemas ósseos e cardíacos. Apesar de grave, a sífilis é 
totalmente fácil de ser tratada. Portanto, hoje, o que mais se busca é testar pessoas assintomáticas e 
insistir que as gestantes jamais deixem de fazer o pré-natal. Afinal, trata-se de um exame obrigatório 
dentro do pré-natal", complementou. 
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