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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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EL SARAMPIÓN TIENE TRES SEMANAS EN CARACAS (O SARAMPO TEM TRÊS SEMANAS EM 

CARACAS) 
07 DE ENERO DE 2018 01:15 AM 

 
Desde 22 de dezembro, há 10 casos com suspeitas clínicas e epidemiológicas de sarampo, 

dos quais 4 já foram confirmados pelo Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. A Defender 
Epidemiology Network declarou que os casos provêm do Valles del Tuy e da paróquia de Sucre. No 
Hospital J. M. de los Ríos, há um caso confirmado e dois suspeitos, provenientes de Catia.  

Em 8 de novembro, a Organização Panamericana da Saúde informou que eles estavam 
trabalhando em um plano de resposta rápida, em conjunto com o Ministério da Saúde, para vacinar a 
população de 6 meses a 10 anos de idade, bem como a vacinação seletiva da população de 11 anos e 
mais que teve contato com casos suspeitos ou confirmados de sarampo. 

A primeira fase abrangeu os estados Bolívar, Anzoátegui, Delta Amacuro, Monagas e Sucre. 
No entanto, o ministério não emitiu nenhum pronunciamento sobre a abordagem para evitar a 
propagação do sarampo. "O plano de resposta rápida é projetado para que o país possa interromper 
a circulação do sarampo antes de um ano se ter passado desde que o primeiro caso foi identificado e, 
desse modo, preservar o status de um país e região sem sarampo endêmico" órgão internacional em 
um comunicado de imprensa. O sarampo se espalhou mais rápido do que o plano de resposta da 
OPAS e do ministério. José Félix Oletta, membro da Defendemosla Epidemiología Network, critica 
que o estado de Miranda e Caracas não foram levados em consideração no plano de ação. 
 "O número de imunização a partir de 2016 para o Capital District e Miranda não é 
conhecido. Temos o pior cenário: falta de informação, presença do surto ativo por três semanas em 
Caracas e zero respostas ao plano de imunização ", advertiu. 
 A Oletta adverte que os hospitais gerais do terceiro e quarto níveis não possuem 
suficientes camas de cuidados intensivos pediátricos para lidar com esse surto. O sarampo pode 
causar complicações respiratórias, manifestações neurológicas como encefalite, otite e pneumonia 
secundárias a bactérias e condições imunológicas virais. 
 
(Traduzido pelo Google) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.el-nacional.com/noticias/salud/sarampion-tiene-tres-semanas-caracas_217873
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SOUTH SUDAN: SUSPECTED VIRAL HEMORRHAGIC FEVER CLUSTER REPORTED IN EASTERN 

LAKES STATE (SUDÃO DO SUL: SUSPEITO CLUSTER DE FEBRE HEMORRÁGICA VIRAL 

RELATADO NO ESTADO DE LAGOS ORIENTES) 
January 8, 2018 

 
 
 Três casos de uma suspeita de febre hemorrágica viral, epidemiologicamente ligados por 
hora e local, foram relatados no município de Yirol East, no Estado dos Lagos Orientais, Sudão do Sul, 
de acordo com o Ministério da Saúde. Todos os três casos terminaram na morte. 
 Nenhuma etiologia foi identificada até o momento. De acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), são conhecidos os seguintes detalhes dos casos: "O caso do índice era uma mulher 
grávida de 30 anos que ficou doente em 7 de dezembro de 2017 com febre, dor de cabeça, dor de 
garganta e nariz repentino, chiclete e sangramento no local da injeção. Ela foi internada em um 
centro de saúde no mesmo dia e foi transferida para uma clínica privada 8 dias depois, após 
nenhuma melhora nos sintomas. Ela foi tratada na clínica para a malária e a febre tifóide durante 4 
dias e morreu em casa em 19 de dezembro de 2017 depois que seus sintomas pioraram. 
 O segundo caso, uma fêmea de 13 anos da mesma aldeia que o primeiro caso, ficou 
doente em 20 de dezembro de 2017 com dor de cabeça, dor nas articulações e pescoço, febre, 
inchaço generalizado das articulações e sangramento no nariz e gengivas. Ela morreu em casa em 26 
de dezembro de 2017 após o desenvolvimento de sangramento por bolhas de pele. 
 O terceiro caso, um homem de 15 anos da mesma aldeia que os dois primeiros casos, ficou 
doente em 24 de dezembro de 2017 com dor de cabeça, febre, transpiração, dor no pescoço, 
sangramento do nariz e gengiva, vômitos de sangue, convulsões e perda de consciência. Ele morreu 
em casa em 27 de dezembro de 2017 depois de não responder ao tratamento em uma clínica 
privada. 
 Não houve histórico de contato físico próximo entre os casos e nenhum caso teve um 
histórico de viagem notável. Nenhuma amostra foi coletada dos casos e os enterros supervisionados 
não foram realizados. Nenhum dos sintomas foi relatado entre os contatos próximos dos casos 
durante o curso de suas doenças clínicas ou desde a morte. Sessenta contatos foram identificados e 
estão sendo acompanhados por uma equipe de vigilância composta pelo Ministério da Saúde e 
funcionários da OMS. 
 A investigação encontrou evidências de doença zoonótica hemorrágica, incluindo dois 
abortos entre cabras e ovelhas, e oito mortes de cabras com evidência de hemorragia extensa e uma 
vaca mal. As mortes entre aves selvagens também foram relatadas durante o tempo em que o 
conjunto de casos foi detectado. 
 Equipes de resposta rápida nacionais e estaduais foram implantadas para realizar 
investigações epidemiológicas e laboratoriais dos casos. Isso inclui a pesquisa ativa de casos, a coleta 
de amostras e monitoramento de contatos, e treinamento de profissionais de saúde na identificação 
de casos, prevenção e controle de infecção e fornecimento de cuidados de suporte. 
 O Ministério da Saúde contratou o Ministério dos Recursos de Saúde Animal e a 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para trabalhar com o grupo 
de trabalho nacional na realização de investigações de saúde animal e na implementação de medidas 

http://outbreaknewstoday.com/south-sudan-suspected-viral-hemorrhagic-fever-cluster-reported-eastern-lakes-state-59768/
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de contenção. Um plano de resposta a surtos está sendo desenvolvido para orientar as atividades de 
investigação e resposta, incluindo a mobilização de partes interessadas e recursos para controlar o 
surto. 
 Está planejado um mecanismo de coordenação multissectorial, incluindo saúde pública, 
saúde animal, vigilância entomológica e laboratorial, uma estratégia de comunicação e de 
mobilização social de risco e gerenciamento de casos, incluindo orientação para prevenção e 
controle de infecção. 

 
 (Traduzido pelo Google) 
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CAMPANHA CONTRA FEBRE AMARELA IRÁ VACINAR 19 MILHÕES EM SP, RJ E BA 
9 de janeiro de 2018 

 
Em uma tentativa para conter novo avanço da febre amarela, cerca de 19 milhões de pessoas 

deverão ser vacinadas contra a doença a partir de fevereiro em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.As 
datas e a nova estratégia de campanha, que abrange 75 municípios, foram divulgadas nesta terça-
feira (9) pelo Ministério da Saúde. 

O objetivo é evitar a expansão da doença para locais ainda não atingidos, os quais não 
tinham recomendação para vacinação contra febre amarela. "É uma medida emergencial, que vida 
dar cobertura vacinal à população em áreas onde não circulava o vírus. Fracionaremos a vacina para 
garantir cobertura rápida em curto período de tempo", afirma o ministro da Saúde, Ricardo Barros. 
"Nosso objetivo é poupar vidas." 

Para isso, a ideia é utilizar doses fracionadas da vacina, que oferta proteção por ao menos 
oito anos. Segundo Barros, a medida ocorre após estudos que mostram eficácia semelhante à dose 
integral. Também visa assegurar a manutenção dos estoques de vacina no país. 

Desde julho do ano passado, quando o governo declarou o fim do pior surto de febre 
amarela silvestre já registrado no país desde 1980, já houve 11 novos casos confirmados, incluindo 
quatro mortes. 

As confirmações ocorreram em São Paulo, com oito casos, além de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Distrito Federal, com um registro cada. Há ainda outros 92 casos suspeitos em investigação. 
 
DATAS NOS ESTADOS 

A campanha deve ocorrer por 15 dias, com datas diferentes em cada Estado. Em São Paulo, a 
mobilização deve ocorrer entre 3 e 24 de fevereiro. Ao todo, serão vacinadas 6,3 milhões de pessoas 
em 52 municípios do interior. 

A secretaria estadual de saúde, no entanto, já havia anunciado no fim de semana que 
pretende estender a vacinação para todo o Estado até o fim deste ano. 

Segundo o coordenador de controle de doenças, Marcos Boulos, a campanha que inicia em 
fevereiro deve focar nas áreas de maior risco, onde não havia recomendação de vacina e há agora 
ocorrência de epizootias -nome técnico dado à morte de macacos por febre amarela, o que indica a 
presença na região de mosquitos que transmitem o vírus (Haemagogus e Sabethes). 

Em seguida, a vacinação deve ser ocorrer em outros pontos. A previsão é que moradores da 
capital paulista, por exemplo, sejam vacinados até o fim do ano. "A febre amarela não está 
acontecendo onde já vacinamos, mas em áreas novas [onde não havia recomendação]", explica, 
sobre os motivos que levam ao aumento no número de casos confirmados no Estado. 

No Rio de Janeiro, a campanha está marcada para ocorrer entre 19 de fevereiro e 9 de 
março, em 15 municípios, incluindo a capital. A previsão é vacinar até 10 milhões de pessoas. 

O maior número ocorre devido à baixa cobertura vacinal no Estado, que pretendia ter toda a 
população imunizada até o fim do ano passado. O índice de cobertura, no entanto, ainda é de 40%. 

Já a Bahia terá vacinação entre 19 de fevereiro e 9 de março em oito cidades, incluindo 
Salvador. 

O chamado dia D, quando há maior mobilização juntos aos postos de saúde, está marcado 
para 24 de fevereiro nos três Estados. Em São Paulo, também deve ocorrer em 3 de fevereiro. 

https://br.noticias.yahoo.com/campanha-contra-febre-amarela-ir%C3%A1-154200473.html
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FRACIONAMENTO 

A aplicação de doses fracionadas da vacina é recomendada pela OMS (Organização Mundial 
de Saúde) quando há aumento de epizootias e de casos de febre amarela de forma intensa, e é 
necessário conter a transmissão da doença em curto período de tempo. 

Antes do Brasil, estratégia semelhante já foi utilizada em países como Angola e Congo, o que 
ajudou a interromper o surto nestes locais. A diferença da vacina fracionada em relação à integral 
está no volume aplicado. Enquanto a dose padrão tem 0,5 ml, a fracionada tem 0,1 ml. Um frasco 
com cinco doses, por exemplo, pode vacinar até 25 pessoas. 

O tempo de proteção também varia: enquanto a primeira protege por toda a vida, a segunda 
tem duração menor. Inicialmente, esse período era citado em até um ano. 
Novos estudos feitos pela Fiocruz, porém, mostram que a imunização já dura ao menos por oito 
anos. A instituição afirma que continuará a avaliar o tempo de proteção para definir se haverá a 
necessidade de aplicação de uma nova dose no futuro, por exemplo. 

"Para que não haja aumento de casos, estamos fazendo a vacinação por serem áreas com 
forte densidade populacional", explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Carla 
Domingues, que lembra que o período entre dezembro e julho costuma ser de maior circulação do 
vírus. 
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NOVOS SURTOS EM SÃO PAULO E NO RIO REVERTEM UMA DÉCADA DE QUEDA NOS 
CASOS DE HEPATITE A 
10 janeiro 2018 

 
Há uma década, novos casos de Hepatite A vêm diminuindo no Brasil, mas dois surtos 

recentes nas duas maiores cidades do país reverteram a tendência de queda na incidência da 
infecção, que pode matar. 

Em 2017, somente a cidade de São Paulo contabilizou 694 casos - um terço do registrado em 
todo o país em 2015. Já o Rio de Janeiro relatou um aumento súbito de Hepatite A no final do ano, a 
maioria no Vidigal. Foram 119 pessoas infectadas na capital fluminense - no ano anterior, houve 
apenas dez registros. 

Aumento nos casos da doença, que ataca o fígado, vinham sendo observados desde 2016 em 
diferentes países. "Ainda em 2016, diversos países começaram a registrar casos de Hepatite A. 
Começou na Inglaterra, depois foi para Holanda, Escandinávia, França e foi se espalhando", afirma 
Estevão Portela Nunes, vice-diretor de serviços clínicos do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI), da Fiocruz. 
 
O que causou os surtos no Brasil? 

Apesar de semelhantes, os surtos nas duas maiores cidades do país parecem ter sido 
causados por fenômenos diferentes, afirmam especialistas. Em São Paulo, a Secretaria Municipal de 
Saúde atribuiu o avanço ao contato sexual desprotegido. Apesar de a hepatite A não ser uma 
infecção sexualmente transmissível, contato com a região perianal ou com material fecal pode gerar 
contaminação. Já no Rio, gestores de saúde acreditam que a doença se espalhou por causa do uso de 
água contaminada com o vírus. 

"Com certeza é isso que está fazendo a doença se espalhar tão rapidamente", afirma Cristina 
Lemos, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da capital 
fluminense. Na segunda-feira, a prefeitura colheu amostras de água no Vidigal para investigar essa 
hipótese. 

Para Nunes, ainda é cedo para dizer se os dois surtos estão ligados. Mas o especialista não 
descarta a possibilidade de o vírus ter chegado ao Rio por contato sexual e depois acabado na água, 
fazendo com que a doença se espalhasse rapidamente. "É possível que tenha havido aumento de 
casos por comportamento sexual, que tenha chegado (ao Rio) por essa via e ali encontrou material 
propício para se proliferar", afirma. 
 
Como ocorre a infecção? 

A contaminação é fecal-oral, o que faz a hepatite A geralmente ser adquirida por água e 
alimentos em que há a presença do vírus. Por isso, locais com abastecimento de água irregular, falta 
de saneamento básico adequado ou com baixas condições de higiene são foco da doença. 

No Rio, a concentração de novos casos no Vidigal - que registrou 59 pessoas infectadas em 
2017, após seis anos sem qualquer episódio - é atribuída a uma possível contaminação da água, 
provavelmente pela deficiência de saneamento básico na região. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-42629636
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Nunes explica que um local com essas condições sanitárias pode ficar anos sem registrar a 
doença. Mas se um agente externo trouxer o vírus, como um turista, o germe encontra ali as 
condições ideais para proliferar. "É como se jogasse fogo num lugar onde há pólvora." 
Quais podem ser os impactos à saúde? 

A infecção, causada pelo vírus VHA, geralmente não causa complicações. No entanto, uma 
pequena parcela dos pacientes pode desenvolver quadros sérios, como a hepatite fulminante, que 
pode levar à perda do fígado e à morte. 

Em São Paulo, quatro pacientes foram levados à fila de transplante de fígado devido à 
doença. Dois morreram - algo que não ocorria no Estado desde 2012. No Rio, ainda não houve 
complicações, segundo a Secretaria de Saúde.  

E além dos danos ao fígado, a falência hepática que pode ser provocada pela hepatite A pode 
afetar o funcionamento do cérebro. O fígado é uma glândula responsável, entre outros, pela 
eliminação de toxinas vindas do intestino, como a amônia. Se estiver lesionado, o órgão pode não 
conseguir eliminar essas toxinas, que passam direto para a corrente sanguínea e alcançam o cérebro. 
Pessoas que desenvolvem o quadro, chamado de encefalopatia hepática, podem ficar sonolentas, 
confusas, desorientadas e, em alguns casos, apresentarem alterações no comportamento e na 
personalidade. 

"Pela infecção, pode haver destruição maciça das células do fígado. Assim, o órgão não 
cumpre sua função de eliminar impurezas do sangue. Se houver acúmulo dessas substâncias (na 
corrente sanguínea), pode levar à alteração do sistema nervoso central, com redução do nível de 
consciência, confusão mental e coma", explica Paulo Abrão, professor de infectologia da 
Universidade Federal de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). 

A doença é mais perigosa para adultos, porque esses têm resposta imunológica mais intensa 
- o corpo, ao detectar a presença do vírus, parte para o ataque mas, como o VHA se aloja nas células 
do fígado, a ação de defesa do organismo pode levar à falência completa do órgão. "No adulto, o 
sistema imunológico responde de maneira mais intensa que nas crianças, o que pode gerar uma 
necrose no fígado pelo ataque dos anticorpos e das células do corpo ao vírus", explica Abrão. 

A hepatite A não tem cura. Os medicamentos disponíveis tratam os sintomas, mas não há 
remédio para frear a proliferação do vírus no organismo. 
 
Quais são os sintomas, e o que difere a hepatite A dos tipos B e C? 

Os sinais que indicam a infecção podem ser confundidos com um resfriado - como febre, mal 
estar, dor abdominal, náuseas, vômitos e dor no lado direito do abdômen, região onde está 
localizado o fígado. Mas há sintomas mais claros - como a icterícia, que é o amarelamento dos olhos, 
a urina escurecida e as fezes muito claras. 

Apesar de sua gravidade, a hepatite A difere da B e da C, que deixam doentes crônicos. "Com 
a hepatite A, ou o paciente desenvolve um quadro grave ou sara. Ele não carregará a doença, ao 
contrário, ele desenvolve anticorpos contra ela", explica Nunes, da Fiocruz. 

Outra diferença é a forma de transmissão, que varia para cada uma das hepatites virais. No 
caso da B, ocorre pelo esperma, pelo leite materno e pelo sangue. Já a hepatite C pode ser 
transmitida pelo sangue e, por isso, a contaminação pode ocorrer em transfusões e no 
compartilhamento de objetos de uso pessoal - como lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, 
alicates de unha, entre outros - e seringas. 
 
Como se prevenir? 
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Desde 2014, o governo brasileiro disponibiliza gratuitamente vacina contra a hepatite A para 
crianças abaixo de cinco anos e para pessoas que convivem com doenças imunossupressoras, como o 
HIV e as hepatites B e C. 

Para os grupos que não podem se vacinar na rede pública, a melhor maneira de prevenir é 
por bons hábitos de higiene - o que inclui lavar sempre as mãos após ir ao banheiro -, além de 
consumir somente água tratada e potável e cozinhar bem os alimentos. 

"É preciso cuidado com a água para consumo, com o cozimento dos alimentos e fazer a 
limpeza das caixas d'água, algo que as pessoas não têm muito hábito de fazer", afirma Lemos, da 
Secretaria Municipal de Saúde do Rio. 

Para Nunes, do INI da Fiocruz, os casos de São Paulo, Rio e de outras cidades do mundo, 
servem de alerta para o restante do país, uma vez que o vírus pode se espalhar rapidamente. Ele 
afirma que os casos recentes reverteram a curva de queda da doença no Brasil, mas acredita que, 
com ações de controle, em breve os números devem retrair novamente. "A hepatite A tem duas 
coisas boas, que é o fato de não deixar pessoas doentes cronicamente e o fato de que há vacina para 
prevenir", afirma Nunes. "Mas para haver queda novamente, precisa intervir nos fatores de risco, 
melhorar as condições de saneamento e vacinar populações vulneráveis." 
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ADOLESCENTE É O 2º DO PAÍS A SOBREVIVER DEPOIS DE CONTRAIR RAIVA, DIZ 

MINISTÉRIO 
10/01/18 às 19:19  

  
Um adolescente de 14 anos tem sido considerado o segundo paciente no Brasil a sobreviver 

após contrair raiva, doença cujo índice de letalidade é de aproximadamente 100%. O outro caso 
ocorreu em 2008, em Pernambuco, segundo o Ministério da Saúde. A pasta, no entanto, afirma que 
ainda precisa analisar mais dados para confirmar se houve cura. 

Em nota, o ministério informa que "ainda não recebeu todos os relatórios neurológicos do 
paciente, de modo que não há como avaliar ainda quais as condições e prognóstico de recuperação". 
Já a secretaria de saúde do Amazonas informa que o caso, atípico, indica uma "cura clínica", já que o 
paciente deixou a UTI e tem apresentado melhora. Novos exames devem ser feitos nos próximos dias 
para confirmar a eliminação do vírus. Se confirmado, o caso do menino, que vive em Barcelos (AM), 
poderá ser o quinto no mundo de raiva humana a evoluir para cura. 

Além do caso de Pernambuco, outros dois casos de cura ocorreram nos Estados Unidos, em 
2004 e 2011, e outro na Colômbia, em 2008. A doença, causada por um vírus que acomete 
mamíferos, é transmitida principalmente por meio da mordida de animais infectados. Seus sintomas 
iniciais duram de dois a quatro dias, tempo em que a infecção começa a progredir, levando a febre, 
delírios, espasmos involuntários e convulsões, entre outros. Após esse período, a evolução do quadro 
até a morte do paciente costuma levar de cinco a sete dias, segundo dados do ministério. 
 
3º DA FAMÍLIA 

No caso do adolescente, que vive em Barcelos (AM), o diagnóstico precoce e a rápida 
internação tem sido apontados como fatores fundamentais para a melhora. Ele foi internado no dia 2 
de dezembro na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, unidade que pertence à 
rede estadual de saúde, com formigamento nas mãos. Antes de apresentar os primeiros sintomas, 
porém, a família do menino já estava sendo monitorada, segundo conta o infectologista Antônio 
Magela, que acompanhou o caso. Isso porque, dias antes, o irmão e a irmã do garoto haviam sido 
internados com a doença, transmitida pela mordida de um morcego infectado. Ambos morreram. 

O histórico de outras duas infecções recentes na família levou à decisão rápida pela aplicação 
do "protocolo de Milwaukee", tipo de tratamento aplicado também no caso do paciente que 
sobreviveu à doença em Pernambuco e nos demais casos de cura. Segundo o infectologista Antônio 
Magela, que acompanhou o caso, o protocolo consiste na sedação do paciente e no uso de um 
antiviral e outros medicamentos, que atuam no sistema nervoso e visam também prevenir 
convulsões. Durante esse período, o paciente é mantido em coma induzido. Os remédios foram 
enviados pelo Ministério da Saúde, que autorizou o tratamento. 

Além do menino, a irmã chegou a ser submetida ao mesmo protocolo, mas já chegou em 
estado grave e não resistiu. O adolescente chegou ao hospital horas após a morte da irmã. No 
mesmo dia em que foi internado, ainda consciente, ele teve uma convulsão e foi encaminhado à UTI. 
O quadro se agravou nos dias seguintes. Segundo a secretaria, o adolescente chegou a ficar em 
estado gravíssimo, até que, aos poucos, começou a responder ao tratamento. Após melhora, o 

http://www.bemparana.com.br/noticia/547034/adolescente-e-o-2o-do-pais-a-sobreviver-depois-de-contrair-raiva-diz-ministerio
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menino foi transferido para a enfermaria do Hospital e Pronto Socorro da Criança, que fica na zona 
leste de Manaus. "A cura clínica é vista no dia a dia, na sobrevivência dele e na maneira como ele se 
livrou dos sintomas", explica Magela. "Ele está semi consciente, abre os olhos e atende a solicitações 
verbais. Ele tenta se levantar quando o pai fala com ele. Não sabemos se pode ver, mas sabemos que 
ele está ouvindo. A evolução dele vai ser através do tempo. Vai demandar tempo, cuidado e 
assistência constante", diz. A previsão é que o adolescente continue no local por tempo 
indeterminado, para tratamento de complicações causadas pela doença. 

No caso de Recife, o paciente ficou internado por nove meses e ainda passa por 
acompanhamento ambulatorial. Segundo Magela, ainda não é possível saber se o menino terá 
sequelas. "Temos um paciente que ficou extremamente grave, que passou por um período de muito 
risco de morrer e sobreviveu. Ele apresenta melhora clínica e neurológica, lenta, porém progressiva. 
Vamos levar ainda certo tempo para analisar se vai ficar com sequelas e se podem ser revertidas, diz. 
 
SORO E VACINA 

Em geral, o protocolo de prevenção contra a raiva recomenda a aplicação de soro e vacina, 
geralmente indicados nos casos em que uma pessoa é mordida por um animal e há maior risco de 
adquirir a doença. O objetivo é produzir anticorpos no local do ferimento, como forma de controle 
rápido do vírus. Segundo Magela, o menino chegou a receber vacina e soro, mas vários dias após ter 
tido contato com o morcego -o ideal é que ocorra o quanto antes, ou em até três dias, afirma. A 
suspeita, assim, era que já estivesse com o vírus no organismo, explica –daí ter desenvolvido os 
sintomas. Em nota, a secretaria do Amazonas informa que, como prevenção, reforçou a distribuição 
de vacinas e soros contra a doença na região de Barcelos onde ocorreram os três casos. Em 2017, de 
acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados cinco casos de raiva, sendo um em 
Pernambuco, um em Tocantins, um na Bahia e três no Amazonas. 
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BALANÇO MOSTRA AUMENTO DOS CASOS DE MALÁRIA NO RJ; EM PETRÓPOLIS NÚMERO 
TRIPLICOU EM UM ANO 
13/01/2018 15h10  

Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, de 2016 para 2017, cidade na Serra 
passou de dois para 7 casos. Petrópolis, na Região Serrana do Rio, é a cidade onde os casos de 
malária tiveram maior aumento: de dois em 2016, passaram para sete em 2017, mais que o triplo. A 
doença fez mais vítimas em todo o estado: o número subiu de 16 para 20 de um ano para o outro, 
segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES).  

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, os casos foram registrados em 
regiões de mata, nos bairros Independência, Quitandinha, Valparaíso, Siméria e Quissamã.  

O biólogo Alexandre Berner conta que pegou malária durante uma caminhada em Petrópolis, 
no ano passado. "A gente se preocupou com repelente, camisa de manga comprida, sabia que ia 
entrar em uma região de mata, mas não foi suficiente", disse ele.  
Segundo, a coordenadora da vigilância epidemiológica de Petrópolis, Alessandra Cardoso, os 
sintomas são febre, mal-estar, dor no corpo, náuseas, enjoo e febre intermitente, sempre no mesmo 
horário. "São sinais para a pessoa ficar atenta", disse.  

Questionada sobre quais medidas o município está tomando para prevenir a doença, a 
Secretaria de Saúde informou que ainda não existe vacina contra a doença e afirmou que não foram 
encontradas amostras do mosquito da malária em Petrópolis. O órgão disse que equipes da vigilância 
ambiental e da SES estiveram nas regiões onde as pessoas circularam e mantém as equipes atuantes.  
 
Doença da Mata Atlântica 

Segundo a SES, os casos de malária ocorrem de forma endêmica, em regiões de Mata 
Atlântica, no estado do Rio de Janeiro. De acordo com uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), o macaco Bugio, que vive na mata, é um dos portadores do vírus da doença. A 
Fundação ressalta que o primata é apenas portador e que o responsável por transmitir a malária é o 
mosquito. Segundo a Fiocruz, a recomendação é que as pessoas que vão fazer trilhas e caminhadas 
usem roupa própria para a atividade e repelente.  

 

https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/balanco-mostra-aumento-dos-casos-de-malaria-no-rj-em-petropolis-numero-triplicou-em-um-ano.ghtml

