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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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PEDIATRAS ALERTAM PARA OS PERIGOS DO SARAMPO 
18/06/2018 às 09h33 

O Brasil voltou a registrar casos de sarampo e a notícia preocupa médicos de todo país. De acordo 
com o infectologista da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Juarez Cunha, o surto 
registrado nos estados de Roraima e Amazonas acendeu o sinal de alerta por tratar-se de uma 
doença altamente contagiosa e muito séria, com grandes chances de complicações. 

“Há risco de evolução para pneumonia, otite ou, em casos mais graves, até provocar o óbito. O Brasil 
tinha certificado de eliminação da doença em 2016, mas o sarampo voltou a circular pelos estados de 
Roraima e Amazonas nos últimos anos. Na Europa, o surto já matou 22 pessoas. No Rio Grande do 
Sul, temos o registro de uma criança pequena, que ainda não tinha sido vacinada, e que contraiu a 
doença em viagem para lá”, destaca. 

A preocupação é com crianças e adultos que não tenham tomado as duas doses da vacina. Nos 
pequenos, o período ideal para a primeira dose é aos doze meses, enquanto a segunda, aos quinze 
meses. A vacina tríplice viral (sarampo rubéola e caxumba) e a tetra viral (mesmas anteriores, com 
complemento da varicela), que incluem a proteção contra o sarampo, estão disponíveis na rede 
pública de saúde.   

O primeiro sintoma da doença é a febre alta e com duração de dois a três dias, com problemas 
respiratórios. Em muitos casos, aparece quadro de conjuntivite. Logo que a febre baixa aparecem 
manchas vermelhas, chamadas de exantemas, no corpo. 

“Quando os sintomas começarem, o ideal é buscar avaliação médica o quanto antes. Por ser uma 
doença altamente contagiosa, estima-se que nove em cada dez pessoas que tiverem o contato com o 
paciente, podem ficar doentes também. Quem foi devidamente vacinado está mais protegido, mas 
devemos pensar nas crianças e nas pessoas mais velhas, que talvez não tenham tomado as duas 
doses da vacina. É tão sério que o sarampo foi a principal causa de morte em crianças antes de a 
vacina ser difundida”, explica. 

O período de incubação, que é o tempo que o paciente pode demorar a desenvolver a doença, é de 7 
a 21 dias, a partir do contato com outro infectado até o exantema. A transmissão de uma pessoa 
para outra inicia quatro dias antes do quadro de exantema e quatro dias depois. 

Juarez Cunha ressalta que a gripe não deixa o corpo manchado. Então, este sintoma pode ser de 
sarampo. Além disso, a partir de uma desconfiança de que a criança esteja com a doença, deve se 
evitar contato na escola ou na creche, por exemplo. 

http://elas.gaz.com.br/conteudos/saude/2018/06/18/122615-pediatras_alertam_para_os_perigos_do_sarampo.html.php
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SESPA CONFIRMA MAIS UMA MORTE DE PACIENTE COM SUSPEITA DE RAIVA HUMANA 
18/06/2018 
 

Na tarde deste domingo (17), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou mais uma 
morte por raiva humana no Pará. A vítima, um homem não identificado, de 39 anos, estava que 
estava internada no Hospital Regional de Breves, na Ilha do Marajó. 

De acordo com a Sespa, até o momento, sete casos de raiva humana foram confirmados 
laboratorialmente pelo Instituto Evandro Chagas (IEC) e pelo Instituto Pasteur (sediado em São 
Paulo), entre os 14 notificados com a doença em Melgaço, município localizado no arquipélago do 
Marajó. No total, foram 12 óbitos. 

Técnicos da Sespa permanecem até o mês de julho com o trabalho de investigação e prevenção à 
raiva humana no município. A equipe é composta por profissionais do Departamento Estadual de 
Endemias e de Vigilância em Saúde da Sespa, além de profissionais da Coordenação Estadual de 
Zoonoses do 8º Centro Regional de Saúde (CRS). 

Mesmo com números que não param de subir, a Secretaria considera a situação no local sob 
controle. 

http://www.folhadoprogresso.com.br/sespa-confirma-mais-uma-morte-de-paciente-com-suspeita-de-raiva-humana/
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TAUBATÉ CONFIRMA PRIMEIRA MORTE POR FEBRE AMARELA EM 2018 
18/06/2018 às 18h59 

Um homem de 64 anos foi a primeira vítima fatal de febre amarela em Taubaté em 2018. Ele era 

morador de uma área de mata fechada na zona rural da cidade e morreu no dia 18 de maio. A 

confirmação do diagnóstico foi divulgada pela prefeitura nesta segunda-feira (18). 

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a vítima não foi imunizada contra a doença. A prefeitura 

informou que ele não quis tomar a vacina quando os agentes foram ao bairro durante um pente-fino 

da Secretaria da Saúde. 

Além da morte, a cidade confirmou neste ano outros dois casos da doença, em pacientes vivos. A 

primeira ocorrência foi confirmada em março em um paciente de 12 anos que esteve em Minas 

Gerais. O caso foi considerado importado. 

O outro caso foi de um adolescente de 16 anos que teria contraído a doença na cidade. A suspeita foi 

notificada em abril e confirmada em 4 de maio. 

Os dois jovens receberam tratamento e sobreviveram à doença. Eles passam bem. 

Vacinação 

As 35 unidades de saúde de Taubaté aplicam a vacina contra a doença entre 9h e 14h30. Em caso de 

dúvidas ou mais informações, a população pode entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica 

de Taubaté pelo telefone (12) 3629-6232. 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/taubate-confirma-primeira-morte-por-febre-amarela-em-2018.ghtml
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CRIANÇA NOS EUA CONTRAI O PRIMEIRO CASO LOCAL DE PESTE BUBÔNICA EM QUASE 30 

ANOS 
20/06/2018 
 

Uma criança de Elmore County, Idaho (EUA), está em recuperação após contrair uma forma de 
infecção causada pela bactéria Yersinia pestis. A doença, que é conhecida como A Peste, embora seja 
bem lembrada pela pandemia que causou na Europa no século XIV, a Peste Negra, evoluiu para viver 
dentro de roedores, de modo que é transmitida através de suas pulgas. 

O anúncio foi emitido pelo Departamento de Saúde do Distrito Central (CDHD) do estado, marcando 
o primeiro caso confirmado de peste em Idaho em 26 anos. 

Há milhares de anos os ratos e outros roedores têm seguido os passos humanos em busca de novos 
assentamentos e civilizações. Considerando que a doença esteve em voga no século 14, era difícil 
identificar a origem das bactérias até o surgimento do sequenciamento de DNA aparecer. 

Agora, já sabemos que a bactéria é nativa de regiões montanhosas na Ásia Central, mas que 
atualmente está circulando em vários níveis entre populações de roedores em todo o mundo. 

Um dos locais mais significativos relacionado a peste nos EUA é a região oeste, razão pela qual 
muitos parques na região dispõem placas alertando os visitantes a manterem distância dos roedores 
silvestres e a usarem repelente ou roupas de proteção. No entanto, embora a presença da doença 
seja verificada, os casos de infecções relatados anualmente nos EUA são baixos – apenas cerca de 1 a 
17 nas últimas décadas, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). 

Porque a infecção pode permanecer incubada por alguns dias, foi possível determinar onde ela 
entrou em contato com uma pulga portadora da bactéria Y. pestis. Segundo um comunicado emitido 
pelo CDHD, a criança havia feito uma viagem recente à Oregon, região oeste do país. 

Uma porta-voz do CDHD contou ao The Washington Post que a criança ficou doente no mês passado 
e foi tratada com antibióticos em um hospital local em Elmore. Exames feitos mais recentemente 
confirmaram se tratar de um caso de peste bubônica, a mais comum das três formas da doença. 

A bactéria viaja pelo corpo através dos vasos linfáticos e linfonodos, escapando com eficácia do 
sistema imunológico enquanto se replica rapidamente. Ao se acumular no nódulo linfático, segrega 
substancias tóxicas que induzem sintomas como febre, fraqueza e dor de cabeça. Eventualmente, o 
tecido nas proximidades começa a morrer, tornando as glândulas linfáticas inchadas e dolorosas 
(bubões). 

Na maioria dos casos, quando tratada rapidamente com antibióticos, pode ser curada. No entanto, 
se a intervenção for tardia, a infecção pode progredir para a corrente sanguínea e se transformar em 
uma forma de infecção generalizada mortal. 

 

http://www.jornalciencia.com/crianca-nos-eua-contrai-o-primeiro-caso-local-de-peste-bubonica-em-quase-30-anos/
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19 CRIANÇAS MORRERAM DE DIFTERIA NO HOSPITAL MENCA DE LEONI EM BOLÍVAR 

(traduzido por meio do Google tradutor)  
20/06/2018 

 

A epidemia de difteria continua a assolar o país. A doença, evitável por vacina, já matou 19 crianças 
no hospital pediátrico Menca de Leoni, no estado de Bolívar, desde seu reaparecimento em 2016. 
Isto foi confirmado na quarta-feira, 20 de junho, pela pediatra infecciosa Nathaly Brito, que trabalha 
no centro de saúde localizado em San Felix e no Hospital Uyapar, em Ciudad Guayana. No âmbito do 
XIII Congresso de Infectologia, a especialista explicou que as mortes por difteria foram registradas 
entre junho de 2016 e abril de 2018. 

Ela não descartou que ainda há casos em San Felix e em outras comunidades no estado de Bolívar. 
No entanto, disse que há mais de 60 dias os pacientes de Menca de Leon estão sendo encaminhados 
para outros centros de saúde no estado por causa da reforma na infraestrutura do hospital. 

"Desde que a doença reapareceu até o mês de abril, 121 casos de difteria foram registrados no 
hospital. O ressurgimento da difteria nos tirou da base", explicou Brito, do congresso que 
comemorou seu segundo dia na terça-feira. 

Brito disse que 14 dos 19 pacientes morreram por miocardite (inflamação muscular do coração), a 
principal causa de morte da difteria, e teve complicações cardiovasculares resultantes da doença. A 
maioria dos pacientes diagnosticados com a infecção viral era pré-escolar e em idade escolar e todos 
não tinham a vacina ou não haviam completado doses suficientes para serem protegidos. 

Ele acrescentou que os médicos da Menca de Leoni tiveram que improvisar uma área de atenção na 
sala de triagem para isolar os pacientes e evitar o contágio da doença. Ele observou que no centro 
pediátrico não havia a antitoxina para tratar a infecção aguda, então eles devem ser transferido de 
Ciudad Bolivar a San Felix para o tratamento, uma viagem de cerca de uma hora. 

O Dr. Jocays Caldera, especialista em doenças infecciosas do Hospital Universitário de Caracas (HUC), 
referiu casos de difteria em adultos registrados no centro de saúde da capital. O especialista indicou 
que, desde a semana epidemiológica 9 de 2016 até abril de 2018, houve 27 casos de infecção. 

 

"Nenhum foi vacinado ou teve o esquema completo", disse o pesquisador de doenças infecciosas 
sobre a condição dos pacientes. "Houve duas mortes por difteria nesse período de tempo: um adulto 
e um filho, ambos com complicações respiratórias". Caldera indicou que todos os casos 
apresentavam a formação de uma membrana branco-acinzentada na garganta, além de dores de 
cabeça, calafrios e disfagia (dificuldade ou incapacidade para engolir). 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) confirmou em maio passado 160 mortes por difteria 
na Venezuela desde o reaparecimento da doença em julho de 2016. No boletim epidemiológico 
divulgado em 24 de maio deste ano, o órgão regional também advertiu que o surto de difteria que 
começou em julho 2016 é ainda ativo e disse que até o momento foram confirmados 1.086 casos por 
laboratório ou ligação epidemiológica. 

http://efectococuyo.com/principales/19-ninos-han-muerto-por-difteria-en-el-hospital-menca-de-leoni-en-bolivar/
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BH REGISTRA MORTE POR FEBRE MACULOSA E CONTAMINAÇÃO TERIA SIDO FORA, DIZ 

SECRETARIA 
22/06/2018 às 10h37  

Belo Horizonte tem uma morte confirmada por febre maculosa em 2018, doença infecciosa causada 
pelo carrapato-estrela, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A informação foi dada nesta 
sexta-feira (22). Segundo o órgão, a vítima residia na capital mineira, cidade onde morreu, e a 
contaminação teria ocorrido fora. 
 
A localidade por onde a vítima passou não foi divulgada. A secretaria se limitou a dizer que “o local 
provável de infecção” foi outro município mineiro, de nome não informado. 
 
As características da vítima, a data da morte e o período de contaminação não foram revelados. A 
reportagem solicitou as informações e aguarda retorno. 
 
Segundo a secretaria, neste ano, estão em investigação oito notificações de febre maculosa em 
residentes de Belo Horizonte. O número não inclui óbitos. Ocorreram três mortes em 2017 em 
decorrência da doença e uma em 2016. 
 
Em Belo Horizonte, as capivaras que vivem no entorno da Lagoa da Pampulha são hospedeiras do 
carrapato-estrela. Um plano de manejo e controle da reprodução foi feito pelo município. De acordo 
com a prefeitura, os animais foram esterilizados, receberam carrapaticidas e chip, antes de serem 
soltos novamente na orla. A previsão é que todas as capivaras estejam esterilizadas até outubro de 
2018, prazo final do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com o Ministério Público. 
 
Além disso, segundo o município, são feitas ações de prevenção e monitoramento para evitar 
contato com o carrapato. Agentes visitam locais onde são observadas situações com maior potencial 
de risco, como grande presença de hospedeiros silvestres ou cavalos. Neste trabalho, carrapatos são 
recolhidos e enviados para laboratório. Se necessário, é emitido alerta para a região. Outra medida é 
a aplicação de carrapaticida nos cavalos. 
 
Febre maculosa 
A febre maculosa é transmitida por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii, que contamina 
carrapatos popularmente conhecidos como carrapato-estrela, carrapato-de-cavalo ou rodoleiro. 
 
Os hospedeiros principais são cães, cavalos, as aves e capivaras. A doença se manifesta 
repentinamente acompanhada de vários sintomas, como febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, 
náuseas e vômitos. 
 
A doença tem um ciclo de incubação que dura de cinco a dez dias, até se manifestar. Um dos maiores 
problemas apontados pelos médicos é o fato de que os sintomas se parecem com os de outras 
doenças, como a dengue. A demora no diagnóstico pode levar à morte. 

 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/bh-registra-morte-por-febre-maculosa-e-contaminacao-teria-sido-fora-diz-secretaria.ghtml

