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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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AGENTE PENITENCIÁRIO É INTERNADO SUSPEITO DE TER CONTRAÍDO LEPTOSPIROSE EM 
PRESÍDIO 
23/04/2018 às 08:12h 
 

Um agente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), de idade não informada, está 
internado desde sexta-feira (20) no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), em Macapá, com 
suspeita de leptospirose. Ele teria contraído a doença na área interna do presídio, onde há 
constantes reclamações de falta de saneamento básico. 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que investiga a doença do agente e que 
aguarda o resultado de exames. Não foi confirmado onde ele está internado. A pasta declarou ainda 
que, sem autorização da família, não pode divulgar informações sobre o quadro clínico do paciente. 

Membros do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Amapá (Sinapen) acreditam 
que o servidor tenha sido contaminado pela doença, nas áreas próximas onde há o acúmulo de lixo e 
esgotos a céu aberto. 

“Essa situação não é de hoje, tanto os agentes quanto os prisioneiros estão sujeitos a 
contrair doenças, como o surto de tuberculose que atingiu o instituto em 2017. Este é o segundo 
caso de leptospirose, que pode ter sido contraído aqui dentro, em, pelo menos, um ano”, denunciou 
um agente, que não quis ser identificado. 

Ele complementa que a situação é constantemente informada à direção. Os agentes, 
segundo ele, temem epidemias de doenças ligadas à falta de limpeza. 

“Nossa preocupação é que haja uma epidemia dessas doenças no Iapen, pois vários presos 
estão doentes e trabalhamos sem nenhuma proteção. É um risco também para quem mora nas 
proximidades do Iapen”, disse. 

O diretor do Iapen, Lucivaldo Costa, declarou que reconhece a existência de ratos, esgoto a 
céu aberto e lixo acumulado na área interna do instituto. Diante disso, ele informou que licitações 
estão sendo realizadas para que procedimentos de limpeza, drenagem e dedetização sejam feitos no 
presídio. 

“O sistema prisional de certa forma foi abandonado no país inteiro ao longo dos anos, mas 
estamos trabalhando há cerca de dois anos para garantir melhorias nas condições e vamos começar 
a colher os frutos disso. Já conseguimos recursos para realizar serviços emergenciais de limpeza, 
retirada de entulhos, esgoto e pragas na área do instituto e iniciamos as licitações”, destacou. 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/agente-penitenciario-e-internado-suspeito-de-ter-contraido-leptospirose-em-presidio.ghtml
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SOBEM PARA 21 OS CASOS CONFIRMADOS DE TOXOPLASMOSE EM SANTA MARIA 
SEGUNDO BOLETIM 
21/04/2018 às 14h03 
 

A Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul divulgou boletim epidemiológico na noite de 
sexta-feira (20) elevando para 21 os casos confirmados de toxoplasmose em Santa Maria, na Região 
Central do estado, onde há um surto da doença. Destes 21, sete seriam gestantes. 

O Hospital Universitário de Santa Maria havia informado na sexta-feira que havia 12 casos de 
grávidas com a doença. De acordo com a instituição, sete mulheres são da própria cidade, as outras 
cinco são de Jaguari, São Sepé, Quevedos, Dona Francisca e São Francisco de Assis. 

Segundo o boletim, 72 amostras foram coletadas. Destas, 47 ainda aguardam resultado e 4 
casos deram como negativo. 

Os casos que já foram confirmados são de pacientes que residem em 13 diferentes bairros de 
Santa Maria, mas não se sabe em que parte do município as pessoas foram contaminadas. 

Uma das hipóteses de transmissão seria pela água. Até então, a orientação era ferver a água 
que sai das torneiras por pelo menos 10 minutos antes do consumo. A doença pode ser agressiva 
principalmente com gestantes, crianças e pessoas com baixa imunidade. 

Em mulheres grávidas, a toxoplasmose pode comprometer o desenvolvimento do feto e até 
levar ao aborto. Neste sábado (21), seis unidades básicas de saúde do município vão abrir para 
atender exclusivamente gestantes. Elas vão poder tirar dúvidas sobre sintomas e tratamentos. 

Corsan diz água atende parâmetros 

Na sexta-feira o diretor de operações da Corsan, Eduardo Carvalho, teve encontro em Santa 
Maria com o prefeito da cidade, Jorge Pozzobom, no qual informou que a água que é distribuída 
atende a todos parâmetros de potabilidade, em especial quanto à desinfecção. 

"Nesse sentido, assegura-se que a sua qualidade está devidamente atestada e que ela pode 
ser consumida sem qualquer receio, não possuindo assim relação confirmada com a recente notícia 
de surto de síndrome febril ou de toxoplasmose”, divulgou a Corsan, mencionando que os testes 
realizados descartam a contaminação. 

A Corsan admitiu, no entanto, que não são realizados testes específicos para a identificação 
de toxoplasmose na água, e que serão enviadas amostras para um laboratório da universidade em 
Londrina, no Paraná, para identificar a presença do protozoário na água. 

No entanto, as amostras enviadas foram coletadas muito depois do surgimento dos 
primeiros casos, o que pode tornar a análise inócua. 

Toxoplasmose 

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/sobem-para-21-os-casos-confirmados-de-toxoplasmose-em-santa-maria-segundo-boletim.ghtml
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A toxoplasmose, cujo nome popular é doença de gato, é uma doença infecciosa causada por 
um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Este protozoário é facilmente encontrado na natureza 
e pode causar infecção em grande número de mamíferos e pássaros no mundo todo. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a doença pode ocorrer pela ingestão 
de oocistos [onde o parasita se desenvolve] provenientes do solo, areia, latas de lixo contaminadas 
com fezes de gatos infectados; ingestão de carne crua e mal cozida infectada com cistos, 
especialmente carne de porco e carneiro; ou por intermédio de infecção transplancentária, 
ocorrendo em 40% dos fetos de mães que adquiriam a infecção durante a gravidez. 

Prevenção 

A Sociedade Brasileira de Infectologia lista algumas medidas de prevenção: 

Não ingerir carnes cruas ou malcozidas; 

Comer apenas vegetais e frutas bem lavados em água corrente; 

Evitar contato com fezes de gato. As gestantes, além de evitar o contato com gatos, devem 
submeter-se a adequado acompanhamento médico (pré-natal). Alguns países obtiveram sucesso na 
prevenção da contaminação intrauterina fazendo testes laboratoriais em todas as gestantes; 

Em pessoas com deficiência imunológica a prevenção pode ser necessária com o uso de 
medicação dependendo de uma análise individual de cada caso. 
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INÍCIO DE SURTO DE CONJUNTIVITE VIRAL É REGISTRADO EM CAMPINA GRANDE 
23/04/2018 às 08h25 
 

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, de Campina Grande, tem 
registrado um início de surto de conjuntivite viral na cidade. 

Por dia, de dois a três pacientes passam pela unidade de saúde portando os sintomas. 

Segundo o médico oftalmologista Leonardo Rabelo, o surto está sendo registrado também 
em João Pessoa e agora está chegando a Campina Grande. 

Os sintomas são olhos vermelhos, secreção, lacrimejamento e sensação de areia ou objeto 
estranho nos olhos. 

O médico fez um alerta de como se prevenir contra a doença. 

– A conjuntivite viral vai se curando por contra própria como a gripe, mas é importante 
lubrificar o olho com soro gelado. A principal prevenção é a higiene. Se tiver alguém em casa com a 
doença é preciso sempre lavar bem as mãos e evitar coçar os olhos. É uma doença contagiosa, mas 
não pega no ar e sim no contato direto – disse. 

O médico disse que o perigo maior é se essa conjuntivite viral se transformar em uma 
bacteriana. Nesse caso é preciso ficar atento e também se dirigir ao centro de saúde para 
acompanhamento médico. 

*As informações são da Rádio Campina FM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paraibaonline.com.br/2018/04/inicio-de-surto-de-conjuntivite-viral-e-registrado-em-campina-grande/
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RECIFE CONFIRMA 7 CASOS DE H1N1; VACINAÇÃO CONTRA GRIPE COMEÇA NESTA 
SEGUNDA-FEIRA 
23/04/2018 às 09h27 

 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2018/04/23/recife-confirma-7-casos-de-h1n1-
vacinacao-contra-gripe-comeca-nesta-segunda-feira/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2018/04/23/recife-confirma-7-casos-de-h1n1-vacinacao-contra-gripe-comeca-nesta-segunda-feira/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2018/04/23/recife-confirma-7-casos-de-h1n1-vacinacao-contra-gripe-comeca-nesta-segunda-feira/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2018/04/23/recife-confirma-7-casos-de-h1n1-vacinacao-contra-gripe-comeca-nesta-segunda-feira/
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H1N1: NÚMERO DE MORTES SOBE PARA 25 EM GOIÁS 
24/04/2018 às 07h51 

 

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou nesta segunda-feira (23/04) por 
meio de um boletim que o número de mortes por H1N1 no Estado subiu para 25. Apenas em 
Goiânia, foram contabilizados 11 óbitos. Os casos graves registrados chegaram a 139 em todo o 
estado, que está em situação de alerta por causa da doença. 

Já em relação a H3N2, foram contabilizados duas mortes e outros 12 casos ainda estão sob 
investigação. Ainda de acordo com o boletim, foram registradas duas mortes pela H3N2 nos 
municípios de Rio Verde (3), Trindade (2), Aragoiânia (1), Hidrolândia (1), Campo Alegre de Goiás (1), 
Jaupaci (1), Palmeiras de Goiás (1), Anápolis (1), Pirenópolis (1), Carmo do Rio Verde (1), Morrinhos 
(1). 

Os coordenadores da Secretaria Estadual de Saúde realizarão hoje entrevista coletiva onde 
deverão explicar outros dados do boletim epidemiológico e sobre a campanha de vacinação que 
começou mais cedo em Goiás. 

 

 

 

 

 

https://www.dm.com.br/cotidiano/2018/04/h1n1-numero-de-mortes-sobe-para-25-em-goias.html

