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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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INCIDÊNCIA DE SARAMPO NAS AMÉRICAS AUMENTA 32% EM UM MÊS, DIZ OMS 
25/09/2018  às 16:44 

Entre 21 de agosto e 21 de setembro, o número de casos confirmados de sarampo no continente 

americano aumentou 32%. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), nesta segunda-feira (24), o total de ocorrências da doença em 11 países da 

região passou de 5.004 para 6.629. 

Segundo o relatório, a Venezuela permanece sendo o país com a maior incidência da doença, com 

4.605 casos diagnosticados, uma quantidade 2,6 maior do que a registrada no Brasil (1.735), que 

aparece em segundo lugar na lista. Os dois países registraram, no período analisado, as 72 das 

mortes notificadas causadas pela doença, dez em território brasileiro. 

Em terceiro lugar na lista está os Estados Unidos (124 casos), seguido pela Colômbia (85). Na 

sequência vêm Canadá (22), Peru (21), Equador (19), Argentina (11), México (5) e, empatados, 

Antígua e Barbuda (1) e Guatemala (1). 

A quantidade de casos de sarampo confirmados nos 11 países tem aumentado progressivamente. Na 

primeira metade de abril, o relatório da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) indicava 

um total de 385 ocorrências. No levantamento encerrado em 8 de junho, havia subido para um total 

de 1.685 registros. Em 20 de julho, o boletim apresentava 2.472 casos. 

Além da ampliação da cobertura vacinal da população, a OMS recomenda que em países onde há 

surtos da doença, como é o caso do Brasil, sejam adotadas medidas para se evitar a chamada 

transmissão nosocomial - quando um paciente contrai uma doença durante sua estada em um 

estabelecimento de saúde. A orientação é de que os gestores das unidades de saúde isolem os 

pacientes com sarampo dos demais em salas específicas.  

O Ministério da Saúde informou que, ao ser encerrada, no último dia 14, a Campanha Nacional de 

Vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite atingiu a meta estabelecida pelo governo de imunizar 

95% do público-alvo da ação. A média geral de imunização contra sarampo, segundo a pasta, chegou 

a 95,3%, enquanto a de poliomielite foi 95,4%. 
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CASOS DE DENGUE MAIS QUE DOBRAM NO ESTADO DE SÃO PAULO 
26/09/2018 às 11:11 

O número de casos de dengue no estado de São Paulo passou de cerca de 4 mil, entre janeiro e 

agosto de 2017, para aproximadamente 8.900 no mesmo período deste ano, segundo dados do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) da Secretaria Estadual da Saúde. 

Apesar da alta expressiva, os casos  de dengue mostram trajetória de queda ao longo dos últimos 

anos. Em 2015, houve 678.031 registros da doença e, em 2016, 162.947. No ano passado, o número 

de casos caiu para 6.269. 

Diferentemente do que ocorre em São Paulo, nos demais estados, os casos de dengue vêm caindo 

desde o ano passado. Até 11 de agosto deste ano, foram notificados 193.898 casos, com redução de 

5,1% em relação ao mesmo período de 2017. 

Neste ano, a doença provocou 92 mortes, número inferior em 39% ao do mesmo período do ano 

passado. 

Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informou que o trabalho de campo para combate ao 

mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, compete primordialmente aos municípios. 

“A pasta auxilia permanentemente em ações, inclusive por meio da Superintendência de Controle de 

Endemias (Sucen), que presta apoio e orientações para desenvolvimento de estratégias, com base no 

monitoramento”, diz o texto.  
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GOVERNO DE PE DECRETA EMERGÊNCIA DEVIDO À ESTIAGEM EM 54 MUNICÍPIOS DO 

SERTÃO 
26/09/2018 às 08h35 

O Governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 54 municípios do Sertão devido à 

estiagem. "Fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como 'situação de 

emergência' [...] por um período de 180 dias", assinalou o governador Paulo Câmara por meio do 

decreto publicado no Diário Oficial do estado desta quarta-feira (26). 

Ainda conforme consta no decreto, "os órgãos estaduais localizados nas áreas atingidas [...] adotarão 

as medidas necessárias para o combate da situação em conjunto com os órgãos municipais". 

Os municípios que estão em situação de emergência são os seguintes: Afogados da Ingazeira, 

Afrânio, Araripina, Arcoverde, Belém do São Francisco, Betânia, Bodocó, Brejinho, Cabrobó, Calumbi, 

Carnaubeira da Penha, Carnaíba, Cedro, Custódia, Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Granito, 

Ibimirim, Iguaraci, Inajá, Ingazeira, Ipubi, Itacuruba, Itapetim, Jatobá, Lagoa Grande, Manari, 

Mirandiba, Orocó, Ouricuri, Parnamirim, Petrolina, Petrolândia, Quixaba, Salgueiro, Santa Cruz, Santa 

Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, Serra Talhada, 

Serrita, Sertânia, Solidão, São José do Egito, Tabira, Tacaratu, Terra Nova, Trindade, Triunfo, 

Tuparetama e Verdejante. 
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MARCADOR BIOLÓGICO FACILITA DIAGNÓSTICO DA DENGUE HEMORRÁGICA 
23/09/18 às 20H55 

Um estudo desenvolvido a partir da análise de milhares de moléculas levou pe squisadores à 
identificação de lipídios que podem indicar a evolução da dengue para sua forma mais grave, a 
hemorrágica. Segundo os cientistas, foi possível observar que o vírus ajuda a promover a adição de 
fosfato às proteínas do sangue, aumentando a quantidade de fosfotidilcolinas. Esses lipídios agem 
contra a coagulação, e a presença excessiva deles acaba por desbalancear os processos que evitam 
as hemorragias. 
 
O estudo, que foi desenvolvido pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Escola de 
Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp), revelou marcadores que facilitam o diagnóstico da dengue 
hemorrágica. 
 
A investigação é resultado do doutorado do pesquisador Carlos Fe rnando Odir Rodrigues, sob 
orientação do professor Rodrigo Ramos Catharino, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Unicamp. 
 
Reconhecimento internacional 
Transformada em artigo publicado na revista Scientific Reports, a pesquisa descreve a evolução da 
dengue hemorrágica a partir da análise de 20 pacientes tratados no Hospital de Base da da Faculdade 
de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). 
 
De acordo com o estudo, o vírus assume o controle do metabolismo das células infectadas para 
atender às necessidades de replicação viral. Essa atuação gera aumento da fosfotidilcolina, que 
dificulta a coagulação do sangue e é um indicativo da febre hemorrágica.  
 
Com essa constatação, os pesquisadores acreditam que, em breve, será possível identificar a 
ocorrência da forma mais grave da doença a partir de exames de sangue. A expectativa é que a 
descoberta também ajude no desenvolvimento de vacinas e no aperfeiçoamento dos tratamentos.  
 
A partir do diagnóstico mais rápido e preciso, deve ainda aumentar a sobrevida dos pacientes, uma 
vez que o atendimento já poderá ser direcionado desde os estágios iniciais. A evolução para a 
variedade hemorrágica está ligada vários fatores, como a quantidade de vírus no organismo e a 
reação do sistema imunológico do doente. 
 
 
 
Contaminação 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a dengue afete 390 milhões de pessoas por ano 
em todo o mundo. Em junho, o Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti 
(LIRAa), do Ministério da Saúde, apontou que 1,1 mil municípios brasileiros, 22% do total, tinham 
risco de surto de dengue, zika 
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e chikungunya. 
 
Nas capitais, apenas São Paulo, João Pessoa e Aracaju estavam em condições consideradas 
satisfatórias e tinham poucas chances de enfrentar esse tipo de problema.  
Até julho, haviam sido confirmadas 77 mortes causadas pela dengue em todo o país. Ao todo, foram 
registrados 148 casos da doença considerados graves e 1,7 mil ocorrências com sinais de alarme.  
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