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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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AUTORIDADES SUSPEITAM QUE PICADA DE INSETO SEJA CAUSA DE SURTO DE DERMATOSE 

EM SALVADOR 
24/10/2018 às 15:40 

Autoridades da área de Saúde da prefeitura de Salvador e do governo do estado apontam que a 
principal suspeita para a causa dos recentes casos de dermatose que surgiram na capital baiana (veja 
mais) é a picada de insetos. Durante entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (24), 
elas apontaram ainda que os balanços mais recentes ainda indicam a existência de 79 situações  

confirmadas do surto na cidade. 

A suspeita tem como base o relato de pessoas acometidas pela dermatose e que lembram de terem 
sentido picadas no corpo. "O principal comentário das pessoas acometidas é que sentem uma 
sensação de picada. O que leva a pensar em um inseto de difícil visualização", comentou a 

coordenadora de vigilância epidemiológica de Salvador, Cristiane Cardoso. 

Os principais sintomas da dermatose investigada são a sensação de picada, lesão na pele muito 
semelhante a uma picada, associada a uma coceira e prurido intensos. "Não se trata de um processo 
infeccioso uma vez que não tem entre os sintomas febre, dor muscular, conjuntivite. Estão sendo 
coletados insetos. Na área não foram encontrados grande número de Aedes aegypti", comentou a 
coordenadora de vigilância epidemiológica, ressaltando que a hipótese de que a dermatose esteja 

relacionada com o Zika está enfraquecida. 

Apesar de a principal hipótese considerada estar relacionada a insetos, as autoridades também não 
descartam a possibilidade do problema de saúde ser provocada por artrópodes, como ácaros. Todos 
os casos já registrados aconteceram no bairro de Patamares. Por isso, a recomendação é que as 

pessoas da região usem roupas de manga cumprida e repelente. 
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UMA EM CADA QUATRO MULHERES NÃO TEM ACESSO A SANEAMENTO BÁSICO 
24/10/2018 às 21:10 

Uma em cada quatro mulheres no país não tem acesso adequado a infraestrutura sanitária e 
saneamento, conforme mostra um estudo do Instituto Trata Brasil, divul gado hoje (24). A falta 
desses serviços a 27 milhões de brasileiras contribui para reforçar as desigualdades de gêneros, pois 
impactam a saúde, o acesso à educação e à renda, além do bem-estar dessas mulheres, conforme as 
conclusões da pesquisa O Saneamento e a Vida da Mulher Brasileira. Na idade escolar, por exemplo, 
as meninas sem acesso a banheiro têm desempenho estudantil pior, com, em média, 46 pontos a 
menos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) quando comparadas à média dos estudantes 

brasileiros. 

A falta de saneamento é uma das principais causas de incidência de doenças diarreicas, que levam as 
mulheres a se afastarem, em média, por 3,5 dias ao ano de atividades rotineiras, como escola ou 
trabalho. A incidência de afastamentos por motivo de diarreia ou vômito é maior entre as mulheres, 
com 80,1 casos para cada mil habitantes, segundo dados de 2013. A proporção entre os homens é de 
73,4 para cada mil habitantes. Este fator também impacta a mulher pelas características familiares 
no Brasil que levam a afastamento mais frequentes delas como cuidadoras dos filhos ou pais idosos 

que adoecem. 

No caso da renda, a pesquisa aponta que o acesso ao saneamento traria um acréscimo médio de R$ 
321,03 ao ano para cada uma dessas brasileiras, o que representaria um ganho total à economia do 
país de mais de R$ 12 bilhões ao ano. “A perda da renda pode ser diretamente – no caso de uma 
diarista que se não vai trabalhar não recebe –, mas pode ser indireta – tendo doenças recorrentes [a 
mulher] se afasta mais do trabalho e progride menos na carreira”, disse o coordenador da pesquisa, 

o economista Fernando Garcia. 

O estudo foi feito pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a BRK Ambiental e apoio do Pacto 
Global, conduzida pela Ex Ante Consultoria, com base em dados oficiais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e dos ministérios da Saúde, da Educação e de Cidades. 

Garcia destaca que a partir de uma metodologia do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) é possível estimar que 635 mil mulheres sairiam da pobreza se acessassem 
serviços de saneamento básico. “É uma linha sentida materialmente em termos de poder de 
consumo. Conseguiríamos resgatar uma parte dessa população feminina e colocá-la numa situação 
de riqueza material melhor”, explicou. A pesquisa mostra que 1,5 milhão de mulheres não têm 
banheiro em casa e que essas brasileiras têm renda 73,5% menor em comparação às trabalhadoras 

com banheiro em casa. 

Diferenças regionais 

No Norte e no Nordeste, o atendimento regular de água chega a 53,2% das mulheres. Além disso, 
70% das mulheres que não têm banheiro em casa estão na região Nordeste. Na região Sudeste, 
apesar de percentualmente os índices serem mais baixos, os números absolutos chamam atenção: 
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em São Paulo, são mais de dois milhões de mulheres sem água na torneira de forma frequente; no 

Rio, 2,1 milhões; e em Minas Gerais, 1,5 milhão. 

Em relação à coleta adequada de esgoto, o maior déficit é no Norte, onde o problema atinge 67,3% 
da população. São consideradas coletas adequadas nas áreas urbanas as casas que estão ligadas à 

rede pública ou, no caso de áreas rurais, as que contam com fossas sépticas 
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CINCO A CADA 100 IMÓVEIS DE LONDRINA TÊM FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE, 

APONTA LEVANTAMENTO DA SAÚDE 
25/10/2018  às 13:09 

Cinco a cada 100 imóveis de Londrina, no norte do Paraná, têm focos do mosquito da dengue, 
conforme Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) divulgado pela 

Saúde nesta quinta-feira (25). O tolerado pelo Ministério da Saúde é de 1%. 

Foi o quarto e último levantamento realizado neste ano na cidade. A coleta de informações foi feita 
entre 15 e 19 de outubro. O índice ficou em 5,4%, maior que o registrado no mesmo período de 

2017, de 4,3%. 

O índice varia conforma a região. A zona sul teve 7,31% de infestação, o Centro, 6,6%. Entre  os 
bairros, a maior incidência de focos do mosquito foi encontrada no Santiago, Maria Cecília, Chefe 

Newton, Padovani, Bandeirantes, Itapoá, Vila Nova e Vivi Xavier. 

A maioria dos focos, 70%, está dentro de casa e nos quintais, principalmente em vasos de  plantas e 

potes com água e em lixo, como garrafas e latas. 

As chuvas, cada vez mais frequentes, e a volta do calor foram apontados como motivos para o 

aumento da infestação pela Saúde 

De acordo com o secretário de Saúde Felippe Machado, a hipótese é de que a população também 

reduziu os cuidados, o que favorece o aumento na infestação. 

Dengue em Londrina 

Em 2018, Londrina teve 22 casos de dengue confirmados. Outros 222 casos suspeitos ainda 

aguardam resultados de exames. Nenhuma morte foi registrada na cidade neste ano. 

O Aedes aegypti também é responsável pela transmissão dos vírus da zica e chikungunya.  
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BRASIL TEM 12 MORTES E 2.425 CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO 
 24/10/18 às 09:06 

 

Até o dia 22 de outubro, 2.425 casos de sarampo foram confirmados no Brasil, sendo 2 mil no 
Amazonas e 332 em Roraima. Os dois estados registram ainda um total de 7.674 casos em 
investigação. De acordo com o Ministério da Saúde, casos isolados da doença foram confirmados em 
São Paulo (3), no Rio de Janeiro (19), no Rio Grande do Sul (43), em Rondônia (2), em Pernambuco 

(4), no Pará (17), no Distrito Federal (1) e em Sergipe (4). 

O levantamento mostra que, até o momento, 12 mortes por sarampo foram confirmadas no país, 
incluindo quatro em Roraima (três estrangeiros e um brasileiro), seis no Amazonas (todos brasileiros, 
sendo três de Manaus, dois do município de Autazes e um do município de Manacapuru) e duas no 

Pará (indígenas venezuelanos). 

Em nota, o ministério informou que, de janeiro a outubro, encaminhou o quantitativo de 13,2 
milhões de doses da vacina tríplice viral – que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola – 
para os seguintes estados: Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe e o Distrito Federal.   
 
O objetivo, segundo o ministério, é atender à demanda dos serviços de rotina e a realização de ações 

de bloqueio, intensificação e campanha de vacinação para prevenção de novos casos da doença. 
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APÓS 500 NOTIFICAÇÕES E TRÊS MORTES POR SUSPEITA DE DENGUE, FEIJÓ DECRETA 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
24/10/2018  às 18:58 

A prefeitura de Feijó decretou situação de emergência por conta das quase 500 notificações de 
dengue na cidade do interior do Acre. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (24) pelo 
secretário Municipal de Saúde, Eronildo Oliveira. Segundo ele, três mortes estão sob investigação de 
terem sido causadas pela doença. 
 
Oliveira afirmou que estão aguardando o resultado do exame de sorologia para confirmar a causa 
dos óbitos. Entre as mortes em investigação estão de um homem, de 36 anos, na madrugada de 
sábado (20) e uma grávida e seu bebê no domingo (21). 
 
“O prefeito decretou estado de emergência, acredito que até amanhã (quinta) deve estar no Diário 
Oficial em função das quase 500 notificações de dengue. E também dessas mortes que estão em 
investigação, que segundo o hospital foram suspeitas de complicações relacionadas à dengue. No 
entanto, a Secretaria Municipal de Saúde precisa confirmar se realmente as mortes estão 
relacionadas à dengue”, disse Oliveira. 
 
Conforme o secretário, as amostras são enviadas para o Laboratório Central (Lacem) de Cruzeiro do 
Sul, onde são feitos os exames de sorologia. 
 
O diretor do hospital de Feijó, Arnaldo Carolino, afirmou que tanto o homem como a grávida já 
chegaram à unidade de saúde com sintomas avançados da doença. Segundo ele, não foi possível 
fazer muita coisa. 
 
“Quando eles chegaram, os médicos já viram que as plaquetas deles estavam baixas e não pode ser 
feito muita coisa, porque estavam com sintomas avançados já. Foi muito rápido, tanto a grávida 
quanto o rapaz”, disse o diretor. 
 
O decreto tem validade por 90 dias. “Vamos intensificar os mutirões de limpeza, solicitamos apoio da 
vigilância do estado, que está presente aqui no município. Intensificar as ações de bloqueio com o 
uso de inseticidas e pedir a participação da população nessa luta”, concluiu o secretário. 
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CASOS DE MALÁRIA NO MUNICÍPIO SANTANA REDUZEM EM 40%, DIZ PREFEITURA 
27/10/2018 às 21h18 

O número de casos de malária em Santana, distante cerca de 17 quilômetros de Macapá, reduziu 
40% este ano, segundo a prefeitura. Mesmo com a diminuição, os índices ainda são considerados 
altos. Por essa razão, o município informou que vem concentrando ações nos bairros mais afetados e 
focando na prevenção. 
 
No fim do ano passado, a prefeitura de Santana decretou situação de emergência depois de registrar 
mais de 3,4 mil casos da doença, um aumento de mais de 100% em relação a 2016, que registrou 1,3 
mil pessoas doentes. 
 
Os novos dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam uma diminuição este ano. De janeiro até 
a sexta-feira (26) foram registrados 1,4 mil casos. O titular do órgão, Rosivano Albuquerque, 
considera a queda resultado das ações nas escolas e nas áreas mais afetadas.  
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AMERICANA CONFIRMA 3ª MORTE POR H1N1 EM 2018; CIDADE TEM 16 CASOS POSITIVOS 

NO ANO 
26/10/2018 às 13h19 

A Prefeitura de Americana (SP) confirmou nesta sexta-feira (26) a terceira morte por H1N1 em 2018. 
A vítima é um homem de 57 anos, que era morador do bairro Jaguari.  
 
Nas regiões de Campinas (SP) e Piracicaba (SP) são 47 mortes neste ano.  
 
De acordo com a Prefeitura, a vítima do H1N1 estava internada no Hospital Municipal “Doutor 
Waldemar Tebaldi” desde o dia 14 de julho com a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). A 
morte dele ocorreu no dia 16 de outubro. 
 
A Vigilância Epidemiológica não conseguiu confirmar se ele havia sido imunizado antes de adoecer. A 
Secretaria de Saúde sabia que o caso era positivo desde agosto, e acompanhava a evolução do caso. 
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RORAIMA TEM 332 CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO OITO MESES APÓS SURTO DA 

DOENÇA 
24/10/2018  às 16h23 

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (24) que até a segunda-feira (22), 332 casos de 
sarampo foram confirmados em Roraima desde o início do surto da doença em fevereiro deste ano. 
No estado, 68 casos seguem em investigação. 
 
As informações foram repassadas ao ministério pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesau). Conforme 
o MS, a situação em Roraima ainda é considerada um surto. A situação só é pior no estado do 
Amazonas, onde foram confirmados 2 mil casos e mais de 6,7 mil são investigados.  
 
Em todo o país foram registrados 2.452 casos da doença que foi importada da Venezuela. Segundo o 
relatório, 12 mortes por sarampo foram confirmadas no Brasil, sendo quatro em Roraima: três 
estrangeiros e um brasileiro. Também houveram mortes do Amazonas e Pará.  
O Ministério da Saúde afirmou que medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, 
estão sendo realizadas em todos os estados do país. Roraima, segundo o MS, alcançou a meta 
mínima de 95% de imunização durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a doença.  

 

Vírus importado da Venezuela 
Análises da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), laboratório de referência do Ministério da Saúde, 
apontaram que o vírus que circula no Brasil é importado da Venezuela. Por isso, a volta da doença ao 
país - onde ela estava erradicada - é associada à imigração venezuelana. 
O primeiro diagnóstico da doença em Roraima foi registrado no mês de fevereiro em uma bebê 
venezuelana de 1 ano. Ela morava com os pais e outras dezenas de imigrantes em uma praça no 
Centro de Boa Vista. 
Após a identificação, uma extensa ação de vacinação foi realizada em praças e abrigos para 
imigrantes em Boa Vista para tentar reduzir o avanço da doença no estado.  
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REGIÃO DAS AMÉRICAS TEM MAIS DE 8 MIL CASOS DE SARAMPO CONFIRMADOS, DIZ 

OMS 
25/10/2018 às 17:44 

A região das Américas tem mais de 8 mil casos confirmados de sarampo, informou a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (25). Segundo o boletim, os números causam 
preocupação já que o vírus causador da doença se espalha facilmente.  
 
Ao todo, onze países da região têm casos confirmados da doença em 2018. A Venezuela é a 
responsável pelo maior número de registros com 5.525 casos e 73 mortes.  
O Brasil, que vive um surto da doença nos estados do Amazonas e Roraima, é o segundo país com o 
maior número de casos registrados: 2.192 casos e 12 mortes. 
 
Antígua e Barbuda (1), Argentina (14), Canadá (25), Colômbia (129),  Equador (19), Estados Unidos 
(142), Guatemala (1), México (5) e Peru (38) também notificaram casos. 
 
Sarampo no Brasil 
Segundo o Ministério da Saúde, todos os casos de sarampo no Brasil estão relacionados à importação 
do vírus de genótipo (D8) que está circulando no país é o mesmo que circula na Venezuela, país que 
enfrenta um surto da doença desde 2017. 
 
Os maiores números de casos são no Amazonas e em Roraima, mas sete estados e o DF registraram 
casos da doença, todos relacionados à importação segundo o ministério. 
 
O Brasil atingiu a meta geral de vacinação de crianças contra sarampo e poliomelite estabelecida 
pelo Ministério da Saúde. A meta do governo era vacinar 95% do público-alvo (crianças de 1 a cinco 
anos). 
 
Segundo o balanço final, a cobertura vacinal ficou em 95,4% para a pólio e 95,3% para sarampo, 
totalizando 10,7 milhões de crianças vacinadas. 
 
A vacina de sarampo faz parte do calendário de vacinação brasileiro e fica disponível nos postos de saúde 
durante todo o ano. Para adultos que não sabem sua situação vacinal ou nunca foram vacinados a 
recomendação é de duas doses para quem tem de 20 a 29 anos e uma dose para 30 a 49. 
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