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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 morbimortalidade 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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SURTO DE VÍRUS NIPAH DEIXA DEZ MORTOS NA ÍNDIA 
22 /05/ 2018 às 19:38 

Ao menos dez pessoas morreram nas duas últimas semanas no sul da Índia vitimadas pelo vírus 

Nipah, informaram autoridades indianas nesta terça-feira 22. O balanço divulgado também indica 

que cerca de 100 pessoas permanecem em quarentena, “como precaução”. 

Todas as vítimas contraíram o vírus no Estado de Kerala, o quinto maior da Índia, uma área que até 

então não havia registrado casos do Nipah. Entre as primeiras vítimas que morreram, há vários 

membros de uma mesma família e uma enfermeira que os tratou. 

“Enviamos dezoito amostras para analisar. Doze delas deram positivo, e dez pessoas das quais elas 

foram retiradas morreram. As outras duas estão em tratamento”, declarou uma autoridade de saúde 

do distrito de Kozhikode, o mais afetado em Kerala. 

Essas mortes foram registradas durante o mês de maio, mas nenhuma nos últimos dias. As 

autoridades sanitárias locais estão em alerta. 

O vírus pode causar encefalite e levar o paciente ao coma. Atualmente não há vacina. Bem conhecido 

no sul e sudeste da Ásia, o vírus Nipah é transportado pelo morcego frugívoro e pode ser fatal em 

70% dos casos. Ele foi identificado pela primeira vez na Malásia em 1998, na região de mesmo nome. 

É contraído quando se consomem alimentos infectados pelo morcego portador, especialmente 

frutas, ou se entra em contato com outros animais que foram contaminados dessa forma.  

No passado, também houve casos de transmissão entre humanos, de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Por esta razão, as autoridades indianas proíbem os parentes de tocarem os 

corpos dos falecidos e procedem à sua incineração o mais rapidamente possível. 

Surto 

Mobilizadas, as autoridades da área da saúde estabeleceram acampamentos de atenção médica e 

um centro de crise para lidar com a situação. O governo pediu à população que não cedesse ao 

pânico e permanecesse vigilante. 
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“As equipes de saúde vão de casa em casa para dar instruções específicas, como não comer frutas 

vindas do exterior e outras precauções”, indicou U. V. Jose, um funcionário do distrito de Kozhikode.  

O Nipah custou a vida de mais de 260 pessoas na Malásia, Bangladesh e Índia desde que foi 

identificado pela primeira vez, há duas décadas. 

Em janeiro, países asiáticos, ONGs e empresas farmacêuticas anunciaram a criação de uma grande 

coalizão, com um capital inicial de 460 milhões de dólares, para desenvolver vacinas que possam 

combater rapidamente as epidemias globais 

A coalizão pretende lutar principalmente contra infecções como a Síndrome Respiratória por 

Coronavírus do Oriente Médio (MERS), a Febre de Lassa ou o vírus Nipah, “que têm um potencial 

comprovado para provocar sérias epidemias”. 
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NO RN, 90% DOS MUNICÍPIOS APRESENTAM ÍNDICES ALARMANTES DE DENGUE, 

CHIKUNGUNYA E ZIKA 
22/05/2018 às 11:15 

Atualmente, 151 dos 167 municípios potiguares (o que representa 90,54% do total) apresentam 

índices de infestação predial classificados como de alerta ou de risco para casos de dengue, 

chikungunya e zika – doenças causadas pelo mosquito da dengue. 

A informação foi divulgada nesta terça-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), 

ao atualizar os dados coletados até 28 de abril. 

“Apesar da queda do número de casos, em comparação com anos anteriores, ainda temos no RN alto 

índice de municípios com infestação predial, o que necessita um olhar mais atento das prefeituras 

para o controle vetorial”, disse Maria Lima, subcoordenadora de vigi lância epidemiológica da Sesap. 

Este ano, operações com carro fumacê foram realizadas em 16 municípios do estado: Campo 

Redondo (janeiro); Jucurutu, Natal, São Gonçalo do Amarante e Mossoró (fevereiro); Natal, Currais 

Novos, Passa e Fica e Bodó (março); João Câmara, Mossoró, São Vicente e Natal (abril); Campo 

Redondo, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio do Vento, Bom Jesus, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, 

Natal, São José de Mipibu, Pureza, Santo Antônio (maio). 

De acordo com as normas do Ministério da Saúde, a utilização do carro fumacê só é indicada em 

localidades onde existe alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti e transmissão das 

arboviroses com casos notificados e confirmados. 

Dengue 

Desde o início de 2018 foram notificados 7.332 casos suspeitos de dengue, com 2.278 casos 

confirmados, o que representa 31,07% do total de casos. Em 2017, no mesmo período, o número de 

casos suspeitos era 4.092, sendo 707 confirmados. 

Chikungunya 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Neste ano de 2018 foram notificados 805 casos suspeitos e 52 confirmados para chikungunya. Já em 

2017, no mesmo período, foram notificados 792 casos suspeitos e confirmados 239 casos. 

Zika 

Em 2018 foram notificados 143 casos suspeitos de zika, com 19 confirmados. Em 2017, o número de 

casos suspeitos era de 231 casos, sendo 03 confirmados. 

Os óbitos notificados por dengue, zika e chikungunya são na sua maioria evitáveis tornando-se um 

indicador sensível da qualidade da assistência. Fazendo um recorte até a SE 17, nos anos de 2016 e 

2017, foram notificados 244 e 49 óbitos respectivamente. Isso representou uma redução de 89,80% 

das notificações de mortes quando se faz a comparação 2016 com 2017. 
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ESTADO TEM 7 MORTES CONFIRMADAS POR INFLUENZA E 26 SUSPEITAS 
19/05/2018 às 09:04 

Boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica confirmou sete mortes por influenza em Mato 

Grosso em 2018, dois a mais do que o total da semana anterior. Vinte e seis óbitos ainda estão sendo 

investigados, totalizando 33 casos de mortes suspeitas. 

Das sete mortes confirmadas, uma foi por influenza A não subtipado; três por influenza A H1N1;  duas 

por influenza A/H3 Sazonal; e uma por influenza B. Ainda houve 16 mortes por Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG). 

Até esta semana foram notificados no Sinan Influenza Web 275 casos suspeitos de influenza. 

Os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande realizam neste sábado, 19 de maio, o Dia D da campanha 

nacional de vacinação contra a gripe influenza nas unidades de saúde municipais. 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT) esclarece que a campanha nacional e especificamente o 

dia D de vacinação são prioritariamente para vacinar as seguintes pessoas: pessoas com 60 anos ou 

mais de idade; crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 

11 meses e 29 dias; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); profissionais  de saúde; povos 

indígenas; grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas 

especiais; população privada de liberdade; professores e servidores que trabalham no sistema 

prisional. 

A campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza vai continuar em todo o país até o dia 1º 

de junho. 

A Secretaria de Estado de Saúde alerta a população que compõe o grupo prioritário a procurar os 

postos e tomar a vacina, que é a única forma eficaz de evitar a gripe influenza. Uma única dose da 

vacina previne contra três tipos diferentes de vírus da gripe. 

Mortes 

A Sesap ressalta que ainda não há mortes confirmados por arboviroses no ano de 2018, mas há o 

registro de 10 óbitos notificados em processo de investigação. 
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CALAZAR EM CANAÃ: JÁ SÃO 22 CASOS EM HUMANOS NO MUNICÍPIO    
22/05/2018 

https://portalcanaa.com.br/site/canaa-dos-carajas/calazar-em-canaa-ja-sao-22-casos-em-humanos-no-municipio/ 
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NOVE PAÍSES ESTÃO SOB ALTO RISCO DE TRANSMISSÃO DE EBOLA, DIZ OMS 
25/05/2018 às 10:21 

Pelo menos nove países africanos foram avisados que estão sob alto risco de transmissão de ebola 

em razão do surto registrado na República Democrática do Congo, informou hoje (25) o diretor-geral 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus. 

"Estamos fazendo todo o possível para impedir que o ebola se espalhe para além das fronteiras e 

também para estarmos preparados caso isso aconteça”, disse.  

Ontem (24), representantes da OMS se reuniram com governos de países vizinhos à República 

Democrática do Congo para discutir o cenário de ebola na região. O encontro se deu em meio à 71ª 

Assembleia Mundial da Saúde, que acontece em Genebra desde o início da semana. 

“Nove países foram avisados que estão sob alto risco e ações de prontidão estão em andamento”, 

concluiu o diretor-geral da organização. 

Casos 

A República Democrática do Congo já notificou 58 casos de ebola. Os números incluem 28 casos 

confirmados, 21 casos prováveis e nove suspeitos, além de 27 mortes. A maior parte das infecções 

foi identificada nas regiões de Bikoro (29 casos) e Iboko (22 casos). 

Vacinação 

Desde o início da semana, o Ministério da Saúde local, em parceria com a própria OMS, Médicos sem 

Fronteiras e Fundo das Nações Unidas para a Infância trabalham para vacinar comunidades  mais 

afetadas pelo ebola. 

A dose em questão tem caráter experimental e já havia sido utilizada na Guiné em 2015. Segundo a 

OMS, a vacina foi utilizada em diversos ensaios envolvendo mais de 16 mil voluntários na Europa, na 

África e nos Estados Unidos e se mostrou segura para o uso em humanos. 

Emergência 

A República Democrática do Congo vive seu nono surto de ebola desde a descoberta do vírus, em 

1976. Na última sexta-feira (18), a OMS optou por não declarar emergência internacional em saúde 

pública, mas alertou que a situação na região africana desperta preocupação e que países vizinhos 

foram avisados da possibilidade de disseminação do vírus.  

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-05/nove-paises-estao-em-alto-risco-para-transmissao-do-ebola-diz-oms


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: (81) 3355-1891 Fone/Fax: (81) 3355-3183 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 / 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/

