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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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GOIÁS JÁ TEVE 32 CASOS CONFIRMADOS DE H1N1 EM 2018, AFIRMA SECRETARIA 
27/03/2018 às 09h20 

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES) já confirmou, só este ano, 32 casos do vírus 

Influenza A, conhecido como H1N1. Último boletim epidemiológico, atualizado nesta terça-feira (27), 

revela número de casos 10 vezes superior a todos registrados no ano passado. De acordo com o 

órgão, duas mortes foram ocasionadas pela doença em 2018. 

As duas mortes que tiveram as causas relacionadas ao vírus foram registradas em pacientes 

internos do Hospital Vila São Cottolengo, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia. A 

instituição filantrópica teve, em 20 dias, 58 pacientes apresentando febre, mal-estar e problemas 

respiratórios. Entre eles, sete foram diagnosticados com a doença. Outras oito mortes são 

investigadas, a última delas ocorreu no sábado (24). 

De acordo com a gerente substituta da Gerência de Imunização do Estado, Joice Dorneles, o 

surto é localizado e não deve gerar preocupação da população. “O surto, ele é localizado na Vila São 

Cottolengo, não há motivos pra pânico, mas temos que ficar sempre em alerta”, afirmou. 

Como medida de precaução, os 365 internos e funcionários da instituição tomaram o 

Tamiflu, medicamento usado no tratamento de H1N1. Além disto, eles receberam vacina contra 

pneumonia e foram revacinados contra o vírus Influenza A. 

Até o último dia 15 foram registrados no Brasil 105 casos de Influenza, que são tipos de 

gripes mais fortes. Outros 472 estão sendo investigados. Segundo o Ministério da Saúde, Goiás era, 

até então, o estado comais casos registrados, seguido pela Bahia e São Paulo. 

“Está tendo um cenário muito semelhante ao de 2016, a antecipação da circulação do 

influenza, seja H1N1, seja H3N3, como em 2016, infelizmente com um número de casos grave que 

nos preocupa”, afirmou o médico infectologista Boaventura Brás. 
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NÚMERO DE MORTES POR FEBRE AMARELA CHEGA A 145 EM MINAS, DIZ SECRETARIA 
27/03/2018 às 16h38 

 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta terça (27), que o número de mortes 

por febre amarela chega a 145 em Minas Gerais desde o fim do ano passado. Em relação ao último 

boletim epidemiológico, divulgado há uma semana, oito novos óbitos foram registrados. 

De acordo com o balanço, no total, 413 casos da doença foram confirmados no estado. 

Outros 607 seguem sob investigação. Do total de casos confirmados, 359 (86,9%) se referem a 

pacientes do sexo masculino, e 54 (13,1%) do sexo feminino. Já entre as vítimas que morreram, 

apenas oito eram do sexo feminino. A letalidade por febre amarela em Minas Gerais é de 

aproximadamente 35,1%. 

O informe epidemiológico divulgado nesta terça se refere ao monitoramento da SES iniciado 

em julho de 2017. Segundo a pasta, entre o início do monitoramento até dezembro de 2017, não 

foram registradas mortes. 

As mortes confirmadas se referem a pacientes das seguintes cidades: 

Nove em Barão de Cocais, na Região Central; Nove em Juiz de Fora, na Zona da Mata; Oito 

em Nova Lima, na Região Metropolitana; Sete em Mariana, na Região Central; Seis em Lima Duarte, 

na Zona da Mata; Cinco em Itabira, na Região Central; Cinco em Ouro Branco, na Região Central; 

Cinco em Ponte Nova, na Zona da Mata; Quatro em Caeté, na Região Metropolitana; Quatro em 

Conceição dos Ouros, no Sul de Minas; Quatro em Santa Bárbara, na Região Central; 

Três em Belo Horizonte;Três em Brumadinho, na Região Metropolitana; Três em Piranga, na 

Zona da Mata;Três em Rio Preto, na Zona da Mata;Duas em Barbacena, na Zona da Mata; Duas em 

Barra Longa, na Zona da Mata;Duas em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte;Duas 

em Itaverava, na Região Central; Duas em Matias Barbosa, na Zona da Mata; Duas em Ouro Preto, na 

Região Central; Duas em Piau, na Zona da Mata; Duas em Porto Firme, na Zona da Mata ,Duas em 

Presidente Bernardes, na Zona da Mata; Duas em Rio Acima, na Região Metropolitana; Duas em 

Sabará, na Região Metropolitana de Horizonte; Duas em São Thomé das Letras, na Região Sul; Duas 

em Senhora de Oliveira, na Zona da Mata; Duas em Viçosa, na Zona da Mata; Uma em Aguanil, no 

Centro-Oeste; Uma em Antônio Carlos, na Região Central; Uma em Alto Rio Doce, na Zona da Mata; 

Uma em Alvinópolis, na Região Central; Uma em Barroso, na Zona da Mata; Uma em Belmiro Braga, 

na Zonada Mata; Uma em Belo Vale, na Região Central; Uma em Bicas, na Zona da Mata; Uma em 

Brasópolis, no Sul de Minas; Uma em Caranaíba, na Região Central; Uma em Carmo da Cachoeira, na 

Região Sul;Uma em Carmo da Mata, no Centro-Oeste; Uma em Congonhas, na Região Central; 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/numero-de-mortes-por-febre-amarela-chega-a-145-em-minas-diz-secretaria.ghtml
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Uma em Conselheiro Lafaiete, na Região Central; Uma em Coqueiral, no Sul de Minas; Uma em 

Ervália, na Zona da Mata; Uma em Ferros, em Vales de Minas; Uma em Goianá, na Zona da Mata; 

Uma em Jeceaba, na Região Central; Uma em Lagoa Dourada, na Região Central; Uma em Mar de 

Espanha, na Zona da Mata; Uma em Maripá de Minas, na Zona da Mata; Uma em Mateus Leme, na 

Região Metropolitana; Uma em Paiva, na Zona da Mata; Uma em Paraisópolis, no Sul de Minas; Uma 

em Passa Tempo, no Centro-Oeste; Uma em Pedra do Anta, na Zona da Mata; Uma em Poço Fundo, 

no Sul de Minas; Uma em Raposos, na Região Metropolitana; Uma em Rio Manso, na Região Central; 

Uma em Rio Novo, na Zona da Mata; Uma em Santa Bárbara do Monte Verde, na Zona da Mata; Uma 

em Santa Rita de Jacutinga, na Zona da Mata; Uma em Santo Antônio do Aventureiro, na Zona da 

Mata; Uma em Santos Dumont, na Zona da Mata; Uma em São Domingos do Prata, na Região 

Central; Uma em Sapucái-Mirim, no Sul de Minas; Uma em Simão Pereira, na Zona da Mata; Uma em 

Teixeiras, na Zona da Mata. 
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ZONA NORTE TEM MAIS DA METADE DE CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO EM MANAUS, 

DIZ SEMSA 
28/03/2018 às  00h10 

 A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgou um novo informe epidemiológico sobre os 

casos de sarampo em Manaus. Um dos dados apontados no documento é que a maioria dos casos 

em investigação da doença é de pacientes que moram na Zona Norte da capital amazonense. 

Conforme a Semsa, a região teve registro de 30 suspeitas da doença, o que configura 51,75% de 

casos notificados. A segunda área da capital com mais notificações é a Zona Sul, com 13 suspeitas, ou 

22,41%. 

Até o momento, foram registradas 58 notificações da doença. Desse número, já se confirmou 

sarampo em quatro pacientes. Com isso, são 54 casos suspeitos na capital. Esses são os primeiros 

casos confirmados de sarampo em 18 anos no Amazonas. Com isso, a vacinação tem sido 

intensificada em Manaus - na Zona Norte, por exemplo, 2,8 mil pessoas foram imunizadas desde o 

dia 15 de março. Já na Zona Sul, 310 pessoas receberam vacina. 

Vacinação é ampliada 

Nesta terça-feira (27), a Semsa anunciou que bebês de seis meses de vida devem passar a ser 

vacinados contra o sarampo. Além disso, crianças de até 5 anos devem ter reforço na imunização. A 

faixa etária de rotina, preconizada pelo Ministério da Saúde é de 12 meses a 49 anos. Entretnato, a 

prefeitura ampliou o público-alvo com o objetivo de combater o avanço da doença, segundo conta o 

secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi. 
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SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA 47 CASOS DE DENGUE NESTE ANO EM RIO PRETO 
29/03/2018 14h38 

A Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou, nesta quarta-feira (28), 47 casos de dengue 
que foram registrados neste ano. 
 

De acordo com as informações da secretaria, foram 12 casos positivos em março, 14 em 
fevereiro e 21 em janeiro. Outros 490 casos foram descartados e 223 são analisados. 
 

Já em relação ao vírus da Zika, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, Rio 
Preto registrou 43 casos em 2018 e outros 26 foram descartados e oito são investigados. 
 

Na cidade também foram confirmados apenas três casos de chikungunya neste ano. Outros 
21 foram descartados e cinco estão em fase de análise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/secretaria-de-saude-confirma-47-casos-de-dengue-neste-ano-em-rio-preto.ghtml
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SÍNDROME DA MÃO-PÉ-BOCA ATINGE CRIANÇAS DE MINEIROS DO TIETÊ E PREOCUPA PAIS 
29/03/2018 07h00 

 

Uma doença conhecida como Síndrome da Mão-Pé-Boca está causando preocupação 
em muitos pais de Mineiros do Tietê (SP) depois que cerca de 120 crianças da cidade 
apresentaram os sintomas da infecção. 

 
A situação de surto, que começou a cerca de 20 dias, obrigou a prefeitura a 

suspender as aulas por três dias nas escolas de educação infantil da cidade de cerca de 12 
mil habitantes. As aulas foram retomadas na última terça-feira (27). 

 
A síndrome da Mão-Pé-Boca é uma infecção causada por vírus que produz lesões na 

pele, especialmente nas mãos, pés e dentro da boca – daí o nome da doença. 
 
A doença provoca febre alta, é bastante contagiosa e atinge principalmente crianças 

com menos de 5 anos. No entanto, tem curso benigno e na maioria das vezes sara sozinha 
em até sete dias.  

 
As unidades de saúde de Mineiros do Tietê contam com apenas uma pediatra, que 

também acabou contaminada depois de atender num único dia a cerca de 40 crianças com 
os sintomas. 

 
Diante da situação, a própria pediatra orientou a Secretaria de Educação da cidade a 

suspender as aulas por causa do grande número de crianças com o vírus da doença. 
 
“Esse vírus é transmitido através do contato da criança contaminada com outras, por 

isso a gente orienta os pais e professores a lavar bem os brinquedos com álcool. No caso de 
aparecerem os sintomas, o certo é levar a criança ao posto de saúde pra gente poder 
orientar”, diz a médica Mônica Gigliotti. 

 
Segundo a prefeitura, as escolas de educação infantil e creches receberam sabonetes 

líquidos e álcool gel para reforçar a higienização, considerado o melhor meio de se evitar o 
contágio da doença. 
 

 

 

https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/sindrome-da-mao-pe-boca-atinge-criancas-de-mineiros-do-tiete-e-preocupa-pais.ghtml

