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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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 SURTOS DA SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA JÁ ATINGEM 24 CIDADES EM MINAS E NÚMERO DE 

CASOS MAIS QUE TRIPLICA 
25/06/2018 às 11h 

Pelo menos 24 cidades em Minas Gerais registraram surto da síndrome mão-pé-boca neste ano. A 
doença que atinge principalmente crianças menores de cinco anos é caracterizada por lesões e 

bolhas nessas três partes do corpo, além de febre e dor de garganta.  

Já são 577 casos em 2018, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Só em São João del -Rei, no 
Campo das Vertentes, foram 144 casos em 2018. Em Varginha, no Sul do Estado, foram 126. Em 
relação ao último boletim, em abril, quando eram 154 doentes, houve um incremento de 423 casos.  
Já quanto aos surtos, o número é quatro vezes maior do que o divulgado em abril, quando seis 
cidades comunicaram a ocorrência. Apesar de pouco conhecida até alguns meses atrás, a doença não 

é nova, mas está em evidência devido ao crescimento dos surtos neste ano. 

"Nas crianças, a desidratação é a complicação mais frequente em virtude da febre e da ingestão 
inadequada de líquidos, uma vez que a síndrome provoca dor ao engolir. Por isso, é imp ortante 
hidratar bem", alerta a referência técnica do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em 

Saúde da SES-MG, Tânia Marcial.   

Apesar dos números em ascensão, os registros podem ser ainda maiores, já que a notificação da 
síndrome mão-pé-boca não é compulsória. Apenas as situações de surtos são comunicadas às 
Secretarias de Saúde. Para ser considerado surto, é preciso a ocorrência de mais de dois casos em 

uma mesma região.  

Em Belo Horizonte, até agora, foram registrados 35 casos em dois surtos, segundo a SMSA. O 

primeiro surto foi encerrado no dia 17 de abril e o segundo no dia 30 do mesmo mês. 

A empresária Juliana Malheiros Nogueira de Oliveira, de 40 anos, tem um casal de gêmeos, de um 
ano. Os dois estão se recuperando da síndrome mão-pé-boca e praticamente não têm mais manchas. 
"Assim que um começou a empolar, liguei e levei na médica deles. De cara, falou da síndrome, mas 
pediu exame de sangue para descartar a hipótese de dengue por causa dos sintomas parecidos", 

revelou Juliana.  

Primeiro foi o pequeno David que começou com os sintomas e, em seguida, a menina Giovana. “Eles 
tiveram febre alta de 38.5ºC e 39ºC. Depois o corpo empolou todinho, deu umas bolinhas, que dão a 
impressão de ser sarampo. Depois elas estouram e viram feridas, cicatrizam e o corpo fica cheio de 
casquinhas pretas, dando a impressão de catapora no final do ciclo. A boca fica bem ferida, a criança 
fica salivando e babando, o que faz ferir ainda mais. A garganta também ficou irritada e eles tiveram 

dificuldade para comer", contou a mãe. 

Ela disse que não se desesperou porque já tinha ouvido falar da síndrome. "Um priminho meu de 
dois aninhos pegou a doença há uns três meses e acompanhei de perto. Também no consultório da 

pediatra já ouvi  comentários de crianças com essa virose", afirmou. 
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Transmissão e prevenção 

Os vírus causadores da síndrome podem ser encontrados na saliva, nas secreções e nas fezes. Dessa 
forma, a transmissão ocorre por meio de contato direto com o doente ou com objetos que possam 

ter sido contaminados por ele.  

"O período de incubação do vírus é de 4 a 6 dias. Geralmente a doença inicia-se com febre de 38°C a 
38,9°C. Um a dois dias depois aparecem aftas dolorosas e gânglios aumentados no pescoço. Depois 
pode surgir nos pés e nas mãos uma infecção moderada sob a forma de pequenas bolhas não 
dolorosas, de cor acinzentada com base avermelhada. Essas lesões podem aparecer também na área 

das coxas e nádegas e eventualmente podem coçar", informa Tânia Marcial. 

Ainda conforme Marcial, os sintomas desaparecem após cerca de sete  dias, mas as bolhas na boca 

podem permanecer até quatro semanas.  

Como não existe vacina, a orientação é seguir dicas simples de higiene como lavar as mãos 
frequentemente com sabão e água, especialmente depois de trocar fraldas e usar o banheiro; limpar 
e desinfetar superfícies tocadas com frequência e itens sujos, incluindo brinquedos; evitar contato 
próximo, como beijar, abraçar ou compartilhar utensílios ou xícaras das crianças que estejam 

doentes. 

Além disso, as crianças devem ficar em casa, sem ir a escola, enquanto durar a infecção. Deve-se dar 
preferência a alimentos pastosos e evitar a ingestão de comidas ácidas, muito temperadas ou muito 

quentes.  

Tratamento 

Na maior parte dos casos, o tratamento é realizado com antitérmicos e anti -inflamatórios. O ideal é 
que o paciente permaneça em repouso, tome bastante líquido e alimente-se bem, apesar da dor de 

garganta. 

Em casos raros, podem ocorrer outras complicações, segundo Marcial, como meningite viral e 

paralisia flácida aguda. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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MT REGISTRA DOIS CASOS DE SARAMPO APÓS 19 ANOS DE ERRADICAÇÃO E UM DE FEBRE 

AMARELA 
26/06/2018 às 10h35 

Após dezenove anos sem nenhum caso de sarampo registrado em Mato Grosso, a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) confirmou dois casos da doença no município de Guarantã do Norte, extremo 
norte de Mato Grosso, na divisa com o Pará. Os casos foram registrados em uma mulher de 30 anos e 
um homem de 31. Além disso, também foi registrado em Primavera do Leste um caso de febre 

amarela em um classificador de grãos. 

O último caso de sarampo registrado em Mato Grosso foi em 1999. Agora, a Vigilância 
Epidemiológica Estadual, por meio da coordenadora Alessandra Moraes, investiga se essas pessoas 
contraíram o vírus em Mato Grosso ou em estados vizinhos, como Amazonas e Roraima, que já 

registraram centenas de casos de sarampo nos últimos anos. 

Também foi realizado um bloqueio vacinal no município, e alerta para que se intensifique a 
vacinação da tríplice viral. O mesmo alerta foi enviado para os 16 Escritórios Regionais de Saúde 
(ERS) do estado. “O município já começou o bloqueio e a orientação é para que os moradores que 
não estão com o cartão de vacina atualizado procurem a unidade de saúde mais próxima”, 

aconselhou a coordenadora.  

De acordo com a assessoria, também serão emitidos alertas aos viajantes e está programando uma 

web aula de Vigilância, Imunização e Laboratório para os profissionais da rede SUS. 

“Alertamos aos viajantes, turistas, estudantes, migrantes, quando há intensificação de viagens 
internacionais para os países e mesmo em deslocamento nacional para os estados com surtos 
quanto a esta situação, com maior risco de exposição”, diz o documento emitido na tarde desta 

segunda-feira (25). 

No caso da febre amarela, a Vigilância em Saúde de Rondonópolis, com apoio do Escritório Regional 
de Saúde (ERS), desencadeou as ações de prevenção e controle da doença começando por reunião 
estratégica emergencial entre as duas equipes, seguida de investigação do caso positivo e do local da 

possível infecção. 

Foi realizada, ainda, a investigação de possíveis macacos infectados na região, a busca ativa de 
pacientes com possíveis sintomas da febre amarela nas unidades de saúde do município e bloqueio 
vacinal da população sem registro de vacina. As informações são da nota técnica assinada pela 

Gerência de Doenças e Agravos Endêmicos e Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica.  

O caso continua sob investigação, porque durante entrevista o paciente relatou que no período que 
antecedeu o surgimento dos sintomas da doença ele havia percorrido várias áreas rurais dos 

municípios de Primavera do Leste, Itiquira, Campo Verde e Alto Taquari.  

Diante deste relato, a equipe do ERS de Rondonópolis precisou estender as ações para os demais 
municípios realizando reunião ampliada para a elaboração do plano de enfrentamento. Os quatro já 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=447385&noticia=mt-registra-dois-casos-de-sarampo-apos-19-anos-de-erradicacao-e-um-de-febre-amarela
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elaboraram seus respectivos planos e em todos há previsão da realização de um Dia D para repasse 

de informações à população e imunização daqueles que ainda não foram vacinados.  

A SES solicitou ao Programa Nacional de Imunização (PNI) doses suficientes de vacina para estes 
quatro municípios. Mato Grosso é área endêmica para a doença e no período de 2010 a 2017 foram 
notificados 44 casos suspeitos e nenhum destes confirmados. O último caso confirmado no estado 

foi em 2009, no município de Feliz Natal. 

Sarampo 

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, podendo evoluir com complicações graves e 
óbitos. A doença é transmitida por meio das secreções expelidas pelo doente ao falar, tossir e 
espirrar. A vacina tríplice viral é a medida de prevenção mais segura e eficaz contra o sarampo, 

protegendo também contra a rubéola e a caxumba.  

A região das Américas depois de um processo de verificação de uma série de documentos com 
embasamentos epidemiológicos em abril de 2015 recebeu a Certificação de Eliminação da Rubéola e 
da Síndrome da Rubéola Congênita da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e em setembro 

de 2016 houve a Certificação da Eliminação do Sarampo.  

No entanto, em outras regiões como a África, Ásia, Europa, é crescente o número de casos de 
sarampo que estão sendo registrados em diferentes países que ainda não conseguiram a eliminação, 
e que representam risco constante para importação da doença para países onde a eliminação do 

sarampo foi estabelecida.  

Recomendações 

De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), para prevenção, recomenda-se que os 
viajantes tenham suas vacinas atualizadas antes de viajar (preferencialmente com antecedência de 

15 dias).  

A vacina tríplice viral é recomendada inclusive para crianças de seis meses a um ano. A dose 
administrada nesta faixa etária, menor de 1 ano, não será considerada válida para o Calendário 
Nacional e Estadual de vacinação, devendo ser agendada a administração de dose da Tríplice viral 
(SRC) para os 12 meses e da Tetraviral (SRCV - sarampo, rubéola, caxumba e varicela) para os 15 

meses de vida.  

A SES/MT reforça que se consideram vacinadas até 29 anos de idade pessoas com duas doses 
completas. Com 30 anos ou mais uma dose, considera-se completamente vacinado. Toda dose 
informada deve ser comprovada através dos registros no cartão de vacinação ou cartão espelho. A  
vacina Tríplice Viral-SRC não é recomendada para as crianças menores de 6 meses, gestantes e 

indivíduos que apresentem contraindicações médicas.  

Ao lado disso, a SES/MT observa ser importante reforçar a vacinação de profissionais que atuem no 
setor de turismo, motoristas de táxi, funcionários de hotéis e restaurantes, e outros que mantenham 

contato com viajantes, imigrantes, bem como os profissionais de saúde.  

Todo caso de sarampo deve ter assistência e tratamento adequado com isolamento domiciliar e ou 

hospitalar em casos com complicações até o final do período de transmissibilidade.  

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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A febre amarela 

De acordo com o Ministério da Saúde, a febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada 
por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre 

(quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano. 

O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão 
direta de pessoa a pessoa. A febre amarela tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica 

e potencial de disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti.  

Os sintomas iniciais da febre amarela incluem o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça 
intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria 
das pessoas melhora após estes sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresentam um breve 
período de horas a um dia sem sintomas e, então, desenvolvem uma forma mais grave da doença. 
Cerca de 20% a 50% das pessoas que desenvolvem doença grave podem morrer. Em caso de 
sintomas, procurar a unidade de saúde mais próxima de casa. Somente um médico é capaz de 

diagnosticar e tratar corretamente a doença. 

Prevenção 

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferta vacina contra febre amarela para a população. Desde abril de 
2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de 
acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Toda pessoa que reside e m 
Áreas com Recomendação da Vacina contra febre amarela e pessoas que vão viajar para essas áreas 

deve se imunizar. 

A vacinação para febre amarela é ofertada na rotina dos municípios com recomendação de vacinação 
nos seguintes estados: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além das áreas com recomendação, neste 

momento, também está sendo vacinada a população do Espírito Santo. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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EPIDEMIA DE CÓLERA ASSOLA BAIRRO DANGEREUX 
27/06/2018 

Pelo menos cinco pessoas morreram de cólera, entre as quais três membros da mesma família, na 

sequência de 20 casos notificados no dia 23 deste mês, no bairro Dangereux, distrito urbano da 

Camama, no município de Talatona, em Luanda, revela a Comissão Intersetorial de Combate à 

Malária e Cólera. 

De acordo com a Comissão Interministerial de Combate à Malária e Cólera, há registo de aumento 

exponencial de casos de diarreia aguda, acompanhados de vómitos e em dois casos foram 

detectados laboratorialmente a presença de vibrião colérico do tipo 1.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a existência de um caso confirmado em 

laboratório é suficiente para a declaração de uma epidemia, o que levou as autoridades sanitárias a 

mobilizarem-se no sentido de eliminar rapidamente todos os pressupostos que possam conduzir à 

propagação do vibrião colérico. 

Nas unidades sanitárias do município de Talatona estão a serem reforçadas as condições de 

atendimento, seguidas de refrescamento e capacitação do pessoal clínico para um diagnóstico rápido 

e eficiente, uma ação que está a ser extensiva a toda a rede hospitalar em Luanda.  No nível das 

unidades sanitárias circunvizinhas do local onde foram notificados os casos de cólera, 

nomeadamente no Hospital Geral de Luanda, Centro de Saúde da Samba, Benfica e Mbondo Chapé 

foram estabelecidos centros de tratamento de cólera. 

O documento esclarece que estão em curso ações no sentido de repor o máximo possível a 

capacidade de abastecimento de água canalizada, no bairro Dangereux, incluindo a montagem de 

reservatórios nas unidades sanitárias e algumas escolas. Pelo menos 500 ativistas foram mobilizados 

para uma campanha intensiva de visitas domiciliares, para a sensibilização das famílias para a 

desinfecção da água de consumo caseiro com solução-mãe de hipoclorito de cálcio, higiene pessoal e 

ambiental, bem como melhor gestão do lixo doméstico. 

No que diz respeito à higiene ambiental está a ser executado um plano para a remoção do lixo 

deposito no leito do rio Cambamba, que atravessa o bairro Dangereux, assim como a construção de 

latrinas familiares e comunitárias. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
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PAPUA NOVA GUINÉ REGISTRA SURTO DE POLIOMIELITE 
28/06/2018 às 11h47 

A província de Morobe, na Papua Nova Guiné, enfrenta um surto de poliomielite, segundo 

informações do Ministério da Saúde do país e da Organização Mundial da Saúde (OMS). O primeiro 

caso confirmado foi registrado no final de abril, quando um menino de 6 anos apresentou quadro de 

fraqueza nos membros inferiores. 

De acordo com a OMS, na última sexta-feira (22), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos 

Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) confirmou que o mesmo poliovírus foi isolado em amostras 

de fezes colhidas de duas crianças saudáveis que vivem na mesma comunidade, o que significa que o 

vírus está circulando no local e configura, portanto, um surto da doença.  

As ações iniciais, segundo a entidade, incluem campanhas de vacinação em larga escala e reforço do 

sistema de vigilância em saúde no intuito de detectar precocemente novos casos de poliomielite. As 

medidas foram estendidas a províncias vizinhas a Morobe. 

Dados da OMS apontam que a Papua Nova Guiné não registrava casos de infecção por poliovírus 

selvagem desde 1996. O país havia sido certificado como livre da doença no ano 2000, junto a todos 

as demais nações da região do Pacífico Ocidental. 
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EPIDEMIA MORTAL DE SARAMPO AMEAÇA YANOMAMI ISOLADOS 
28/06/2018 às 15h50 

Uma epidemia de sarampo está ameaçando os Yanomami, um povo indígena remoto, que vive na 

fronteira Brasil-Venezuela e tem pouca imunidade à doença. 

O surto devastador da doença pode matar centenas de indígenas, caso medidas emergenciais não 

sejam tomadas. 

As comunidades Yanomami onde o surto ocorre são algumas das mais isoladas da Amazônia.  

Milhares de garimpeiros invadiram a região, e é provável que eles sejam a fonte da epidemia. Apesar 

de avisos constantes, as autoridades não têm tomado ações efetivas para removê -los. 

Dario Kopenawa Yanomami, da ONG Yanomami Hutukara, na Amazônia brasileira, disse: “Estamos 

enfrentando muitos problemas, principalmente com o aumento do garimpo… Estamos sabendo que 

aproximadamente 10,000 garimpeiros (estão) na Terra Indígena Yanomami… Nós estamos correndo 

risco, nossos rios estão poluídos, contaminados de mercúrio. Os peixes estão morrendo, as crianças 

estão pegando diarreia e essas séries de doenças que estão aparecendo”. 

No Brasil, pelo menos 23 indígenas foram ao hospital, mas a maioria dos afetados vive longe dos 

cuidados médicos. 

A Survival International está pedindo que as autoridades da Venezuela forneçam assistência médica 

imediata para estas comunidades remotas. 

O diretor da Survival International, Stephen Corry, disse: "Quando indígenas são afetados por 

doenças comuns como sarampo e gripe, às quais eles não conheciam antes, muitos morrem, e 

populações inteiras podem ser exterminadas. Estes povos são os mais vulneráveis do planeta. A 

assistência médica urgente é a única coisa prevenindo estas comunidades de serem devastadas”.  
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DESCOBERTA ORIGEM DE CONTAMINAÇÃO DE ALFACE QUE MATOU 5 PESSOAS 
29/06/2018 às 15h16 

Chegou ao fim o maior surto de contaminação pela bactéria E. coli nos últimos dez anos nos Estados 
Unidos, e as autoridades dizem já ter descoberto a fonte da contaminação das alfaces que mataram 

cinco pessoas e adoeceram outras 200. 

Sabia-se, até agora, apenas que as alfaces tinham sido cultivadas na região do Arizona conhecida 
como Yuma, próximo à fronteira com a Califórnia. Mas as autoridades não conseguiam dizer em que 

fazenda, empacotador ou distribuidor tinha começado o problema. 

O mistério acabou. Representantes do Departamento de Alimentos e Remédios (FDA) confirmaram 
que a bactéria E. coli contaminou as alfaces a partir da água de canais de irrigação. 

“Será preciso aprofundar a investigação para determinar exatamente como essa cepa de E. coli 
0157:H7 contaminou a água e o caminho percorrido até a produção de alface de várias chácaras”, 
disse o porta-voz do FDA, Scott Gottlieb. Na região de Yuma, que cobre fazendas próximas do Rio 
Colorado até o sudeste da Califórnia, são cultivadas hortaliças que abastecem a maior parte dos 
Estados Unidos nos meses de inverno. A colheita, portanto, já terminou e a alface contaminada que 
infectou dezenas de pessoas já não existe mais no mercado, assegurou o FDA.  

Inicialmente, as autoridades americanas relacionaram o surto de E. coli a saladas prontas distribuídas 
no varejo de todo País, mas essa possibilidade foi descartada porque detentos de uma prisão no 
Alaska também adoeceram após comerem alfaces não processadas. 

A maioria das pessoas infectadas é da Califórnia, onde houve uma morte, e da Pensilvânia. As quatro 
outras mortes aconteceram no Arkansas, em Minnesota e Nova York. 

Foi o pior surto de E. coli desde 2006, quando 205 pessoas foram contaminadas e cinco morreram 
após contaminação em espinafres. A bactéria é encontrada em carne mal cozida, leite cru, queijos 
coloniais, vegetais e frutas in natura, e água contaminada. A maior parte das bactérias E. coli não faz 
mal à saúde, mas o tipo conhecido como E. coli0157: H7 produz a toxina chamada shiga, que destrói 
glóbulos vermelhos do sangue, causa insuficiência renal e diarreia anêmica. Outros tipos de E. coli 
podem provocar inflamações urinárias, doenças respiratórias e pneumonia. 

Um estudo do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) sobre o surto de 2013 concluiu 
que vegetais crus – alface, brócolis, aspargo e aipo, entre outros – estiveram ligados a 42% das 
ocorrências. Crianças até 5 anos, idosos com mais de 65 anos e pessoas com baixa imunidade são os 
mais vulneráveis às infecções por E. coli. 
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