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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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RIO NOTIFICA CINCO CASOS SUSPEITOS DE MALÁRIA 
26/12/2018 às 10:40 

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) confirmou hoje (26) que foi notificada de 
cinco casos suspeitos de malária. Segundo a nota enviada pela Superintendência de Vigilância 
Epidemiológica e Ambiental da SES, as cinco pessoas foram juntas a Moçambique, onde teriam 

contraído a doença. 

Dois casos já foram confirmados, incluindo o de Robinson Natanael Teodoro, que faleceu na noite do 
dia 24 em Valença, no sul do estado, onde ficou internado. O outro caso confirmado é de um homem 
que está internado na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com quadro evoluindo bem. Segundo as 
informações preliminares, o grupo seria de missionários de uma igreja e teriam voltado ao Brasil no 

dia 23 de dezembro, quando começaram a apresentar os sintomas da doença. 

De acordo com o médico infectologista Alexandre Chieppe, assessor da SES, os outros três casos, 
ainda não confirmados, não são graves. “A gente ainda não tem detalhes da citopatologia do quadro 
clínico desses três ainda. Mas a princípio se trata de casos suspeito de malária, tanto por conta dos 
sintomas apresentados como pelo vínculo epidemiológico, por terem visitado a área no mesmo 
momento da infecção dos outros dois casos confirmados. 

Segundo Chieppe, a SES está investigando os três casos e deve ter mais informações ao longo do dia. 

Ele disse que a notificação de malária no Rio de Janeiro é de poucos casos e de pouca gravidade. 

“A malária que temos aqui é de baixo potencial de gravidade. Os casos graves que temos da doença 
geralmente são importados, de pessoas que adquirem essa infecção fora do Rio de Janeiro. Então, 
não há porque a população ficar preocupada, primeiro porque não é uma doença que se transmite 
de pessoa a pessoa e segundo porque a gente não tem circulação dos tipos de Plasmodium 
[protozoário que causa a doença] que causam a malária de maior gravidade”. 

Sintomas 

A malária é transmitida pelo mosquito anófeles, que só existe em áreas de mata, sendo uma doença 
tipicamente silvestre. Segundo cartilha da Fiocruz, após a picada por um mosquito infectado pelo 
Plasmodium, os parasitas se alojam no fígado, onde se multiplicam. Depois eles vão para a corrente 
sanguínea, onde destroem os glóbulos vermelhos. Os sintomas podem demorar de oito a 30 dias 
após a picada para aparecer. A malária causa febre que pode ser acompanhada de calafrios, 
tremores, suor intenso, dor de cabeça e dores no corpo. Outros sintomas incluem vômito, diarreia, 

dor abdominal, falta de apetite, tontura e cansaço. 

Atualmente, 88 países são considerados áreas de transmissão natural da malária, a maioria na faixa 
tropical, como na África subsaariana; Américas Central e Caribe; centro, Sul e Sudeste da Ás ia; 
Oriente Médio e Extremo Oriente (China); Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão e Vanuatu; além do 
Paraguai e todos os países amazônicos da América do Sul (Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, 
Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa). No Brasil, a área endêmica é formada pelos estados 
da Amazônia Legal e regiões a oeste do Maranhão, noroeste do Tocantins e ao norte do Mato 

Grosso. 
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Não existe vacina para malária. Segundo Chieppe, a prevenção é feita por uso de proteção individual 
e quimioprofilaxia, ou seja, tomando remédios para evitar e infecção, a depender da indicação 
médica. “As pessoas que vão viajar para fora do país, para áreas em que há transmissão de malária, 
devem passar por uma avaliação médica para ver a necessidade de uma quimioprofilaxia que vai 
depender muito do local que a pessoa vai e época do ano. E também adoção das medidas de 
proteção individual, a gente não tem como controlar o vetor, o mosquito, então tem que evitar a 

exposição”. 

Em novembro, um relatório da Organização Mundial da Saúde alertou para o aumento da doença no 
mundo. Em 2017, a estimativa é que tenha havido 219 milhões de casos, número que voltou a 
crescer em 2015 após cinco anos de queda, sendo o continente africano o mais afetado. O Brasil não 
ficou de fora da estatística, com estimativa de 217 mil infectados em 2017, enquanto em 2016 a 

incidência foi 133 mil casos, a maioria na região amazônica. 
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FEBRE AMARELA MATOU 84 PESSOAS NO ESTADO DO RIO ESTE ANO 
 26/12/2018 às 17:24 

 
O estado do Rio de Janeiro registrou, desde o início do ano, 262 casos de febre amarela silvestre em 
humanos com 84 óbitos. Os principais sintomas da febre amarela são dor de cabeça, febre, 
amarelamento da pele, dores musculares e articulares, náuseas, indisposição, entre outras 

manifestações. Com a chegada do verão, o risco de as pessoas contraírem a doença aumenta.  

De acordo com o infectologista Alexandre Chieppe, assessor da Secretaria de Saúde do estado, com a 
diminuição de casos após a vacinação realizada no ano passado, os moradores do estado deixaram 

de procurar os postos de saúde. 

“Agora, o desafio é alertar a população para o perigo de um novo surto durante o verão. Para que 
isso não ocorra é preciso que as pessoas se vacinem nos postos de saúde espalhados pelo estado”, 

alertou. 

Cerca de 3 milhões de pessoas ainda não estão com a cobertura vacinal. A Secretaria de Saúde 
informa que a vacina está disponível em todos os postos de saúde e que o objetivo é alcançar a 
cobertura vacinal de 95% do público-alvo durante o início o verão, estação em que pode ocorrer uma 

maior incidência da doença. 

Contraindicação 

A vacina não é indicada a bebês menores de 9 meses, pessoas com contraindicações especiais 

(pacientes imunodeprimidos, com doenças hematológicas graves, entre outras) e grávidas.  

Doença 

Há dois tipos de febre amarela – silvestre e urbana. As duas são causadas pelo mesmo vírus, mas se 
diferem pelo vetor de transmissão. A urbana é transmitida pelo Aedes aegypti e, de acordo com o 

Ministério da Saúde, desde os anos 40, o Brasil não registra casos deste tipo da doença.  

Já a silvestre é transmitida pelos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabeths, insetos de hábitos 
estritamente silvestres. A febre amarela silvestre é endêmica em algumas regiões do país, 
principalmente na região amazônica. Trata-se de uma doença infecciosa febril aguda, transmitida 

exclusivamente pela picada de mosquitos infectados. 

Macaco 

A Secretaria de Saúde lembra que o macaco não transmite a doença. Ele também é vítima do 
mosquito e serve de alerta para identificar a presença do vírus em determinado local. Ao todo, 18 
municípios fluminenses tiveram casos confirmados de febre amarela em macacos este ano: Angra 
dos Reis, Araruama, Barra Mansa, Cachoeira de Macacu, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, 
Itatiaia, Miguel Pereira, Mangaratiba, Paraty, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Silva 
Jardim, Tanguá, Valença, Vassouras, e Volta Redonda. 
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NOVA ESPÉCIE DE BARBEIRO QUE TRANSMITE DOENÇA DE CHAGAS É DESCOBERTA POR 

PESQUISADORES DA USP EM RO 
27/12/2018 às 06:55 

Uma nova espécie de barbeiro, inseto transmissor da doença de Chagas, foi encontrada em 
Rondônia. Pesquisadores descobriram o Rhodnius montenegrensis em Monte Negro (RO), no Vale do 
Jamari. A pesquisa encabeçada pelo médico Luís Marcelo Aranha Camargo, da Universidade de São 
Paulo (USP), foi publicada este ano e pode subsidiar novos estudos sobre a doença e o controle dela.  
 
"A primeira novidade é a descrição desse novo barbeiro, que não existia antigamente, não era 
conhecido da ciência. O achado foi publicado mostrando que boa parte dos barbeiros que estão aqui, 
estão infectados com o Trypanosoma cruzi, que é o transmissor da doença de Chagas", afirma o 
pesquisador. 
 
O bar8beiro objeto do estudo foi achado em Monte Negro, mas segundo os especialistas, ele pode 
ser encontrado em qualquer lugar do estado, principalmente em palmeiras de babaçu e bacuri. De 
acordo com o biólogo Flávio Terrassini, a nova espécie encontrada tem muitas semelhanças com o 
barbeiro já conhecido. 
 
"Eles são muito parecidos com outros barbeiros já catalogados na região. Todos eles são de um 
gênero chamado rhodnius, eles adoram viver em palmeiras do tipo babaçu, se alimentam de sangue 
e têm o hábito noturno. Então as vezes próximo a nossa residência eles vêm em busca de alimento, 
podem vir sugar o sangue de uma galinha, de um porco, de algum animal doméstico, e entram na 
nossa residência. Então tem que tomar bastante cuidado. Qualquer sinal ou sintoma semelhante a 
doença de Chagas tem que procurar um hospital o mais rápido possível", explica o biólogo Terassini. 
O estudo começou em 2012 e gerou um artigo científico publicado na Revista Brasileira de Medicina 
Tropical e em revistas internacionais. Para o pesquisador da USP, o achado pode significar um avanço 
no combate à doença. 
 
"Se a gente conseguir definir corretamente os hábitos desse novo barbeiro, a distribuição dele, do 
que ele se alimenta e verificar o potencial que ele tem de transmissão, a gente vai poder 
eventualmente elaborar, em conjunto com as autoridades responsáveis, medidas de controle dessa 
doença, que só nos últimos dez anos a região Norte notificou mil casos. E essa não era uma doença 
da Região Amazônica, do Norte do país, era do Sudeste e do Nordeste. Então teve uma mudança no 
perfil dessa doença e a gente tem que estar preparado para o aumento dela, e o conhecimento 
científico é o primeiro passo para esse enfrentamento", finaliza Luís Aranha. 
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SEGUNDO CASO DE LEISHMANIOSE EM HUMANOS É REGISTRADO EM PEREIRA BARRETO 

NESTE ANO 
28/12/2018 às 13:30 

O segundo caso de leishmaniose em humanos foi registrado em Pereira Barreto (SP) nesta semana.  
De acordo com as informações da Santa Casa, a vítima é um jovem de 19 anos que está internado no 
hospital. O outro caso foi registrado em agosto em um idoso de 76 anos.  
 
Já em cães foram apontados 502 casos da doença neste ano e por isso ações contra a leishmaniose 
estão sendo feitas em Pereira Barreto (SP) nesta sexta-feira (28) por funcionários do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ). 
 
Foi feita vistoria no bairro Oitis e em casas próximas à residência onde o jovem diagnosticado com 
leishmaniose mora. Também foram feitos exames para verificar se outros cães do bairro estão 
contaminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2018/12/28/segundo-caso-de-leishmaniose-em-humanos-e-registrado-em-pereira-barreto-neste-ano.ghtml


8 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 / 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 / 

 

MANAUS RENOVA DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR EPIDEMIA DE SARAMPO 
29/12/2018 às 13:13 

O prefeito Arthur Virgílio Neto assinou um novo decreto de Situação de Emergência pela 
continuidade ao trabalho de enfrentamento ao sarampo em Manaus. O decreto foi publicado na 
edição 4507 do Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (28), mantendo a cidade em 
Situação de Emergência por mais 180 dias. 
 
O primeiro decreto de Situação de Emergência, publicado no dia 03 de julho, com validade de 180 
dias, foi uma das medidas executadas pela Prefeitura de Manaus para combater a doença, 
permitindo agilizar as ações de prevenção e controle do surto de sarampo. 
 
O novo decreto também leva em consideração o fato de que, mesmo após a intensificação de 
vacinação e realização de campanha para a população de seis meses a cinco anos, que alcançou uma 
meta de cobertura de 103%, os casos suspeitos de sarampo nessa faixa etária ainda estão sendo 
registrados. 
 
"As crianças de até cinco anos fazem parte do grupo de maior risco para desenvolver complicações 
graves pelo sarampo e por isso é importante continuar a intensificação de vacinação nessa faixa 
etária, realizando busca ativa no caso de crianças que ainda não se vacinaram ou não completaram o 
esquema vacinal recomendado", alerta o secretário municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi. 
 
Certificação 
A assinatura do novo decreto segue ainda a recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS) e leva em conta a necessidade de eliminação do surto de sarampo em Manaus para assegurar 
a manutenção da certificação do Brasil e das Américas Livre do Sarampo. 
 
O encerramento do surto só pode ser declarado após a ausência de confirmação de casos por um 
período de no mínimo 90 dias, sendo que o último caso confirmado de sarampo no município foi 
registrado no dia 22 de novembro. 
 
Casos 
O 42º Informe Epidemiológico de Monitoramento de Casos de Sarampo, divulgado pela Semsa na 
última segunda-feira, 24/12, aponta que, desde fevereiro, Manaus registra 8.977 notificações de 
sarampo. Desse total, 7.297 são casos confirmados, 1.668 descartados após investigação e 12 casos 
ainda em investigação (aguardando resultado laboratorial). 
Em Manaus, a vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, rubéola e caxumba, é recomendada 
para pessoas na faixa etária de seis meses a 49 anos, e está disponível em 183 salas de vacina do 
município de Manaus. A lista com o endereço das Salas de Vacina pode ser acessada no site da 
Semsa. 
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