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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 morbimortalidade 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 ágil 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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SARAMPO, HEPATITE A FEBRE-AMARELA E OUTROS SURTOS DE 2017 
27/1/2018 às 13h 

  Se quisermos evitar grandes surtos de doenças infecciosas, precisamos prevenir o 
aparecimento dos primeiros casos, identificar os que aparecem precocemente e dar uma resposta 
rápida e eficaz. A Organização Mundial de Saúde (OMS) preparou uma lista das doenças emergentes 
que requerem mais atenção, mas a verdade é que podem sempre surgir surtos de doenças melhor 
conhecidas e para as quais se julgava que o risco era mínimo — como o surto de sarampo em 2017, 
uma doença considerada erradicada de Portugal desde 2015. 
 

A OMS quer erradicar o sarampo até 2020, tendo feito uma grande aposta na vacinação 
entre 2000 e 2016. Outra doença que a OMS pretende erradicar é a poliomielite, para isso é preciso 
levar a vacina a todas as crianças, mesmo das zonas mais pobres e isoladas. A OMS e a iniciativa 
privada de erradicação da doença, Global Polio Eradication Initiative, afirmam estar no bom caminho. 
 
 

A prevenção, seja por vacinação, evitando comportamentos de risco ou cumprindo normas 
de higiene, é um dos pontos reforçados por Ana Paula Coutinho, especialista em Prevenção e 
Controlo da Doença da OMS. O outro é a informação. A abertura dos profissionais de saúde para 
falar no assunto e dos órgãos de comunicação para levarem essa informação ao público. “Talvez 
tenhamos de agradecer aos media terem tornado as coisas mais transparentes. A imprensa tem um 
papel de mostrar ao público e de ir atrás da verdade, com a maior transparência possível”, disse ao 
Observador. 
 
Portugal apanhado de surpresa com os surtos de 2017 
 

“Fomos confrontados com a surpresa dos surtos de sarampo de 2017 — que não foi 
realmente uma surpresa, tendo em conta os surtos que estavam a ocorrer na Europa desde 2008”, 
disse Paula Vasconcelos, em representação da Direção-Geral de Saúde, nas 11ª Jornadas de 
Atualização em Doenças Infeciosas do Hospital de Curry Cabral. A surpresa terá sido porque Portugal 
tinha, em 2016, altas taxas de cobertura vacinal para quem tinha entre cinco e 15 anos na altura. 
 
 
 

Ainda assim, admite a médica de Saúde Pública, existem assimetrias locais e franjas da 
população que não chegam a receber a vacina. Mas este não foi o único problema dos surtos de 
2017. “Houve casos que não foram detectados clinicamente na primeira observação, que circularam 
por diferentes hospitais e diferentes locais de saúde até se conseguir o diagnóstico. Esta circulação 
em período de contágio facilitou o aparecimento dos surtos e da cadeia de transmissão. ” 
 

Apesar dos surtos, Portugal não perdeu a classificação de país livre de sarampo atribuída pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). O importante é conseguir controlar o surto em menos de um 
ano, tal como aconteceu. Daqui para frente é preciso continuar a apostar na vacinação, na vigilância 
— incluindo dos casos importados — e na resposta atempada. 

http://observador.pt/2018/01/27/sarampo-hepatite-a-febre-amarela-e-outros-surtos-de-2017/
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Uma vez identificado o surto, o seu controlo vai depender da eficácia e da celeridade da 

resposta. Mas podem existir obstáculos a ultrapassar para se conseguir dar a melhor resposta 
possível, como ficou demonstrado pelo segundo surto de 2017 apresentados por Paula Vasconcelos: 
o de hepatite A. 
 

A hepatite A, tal como o sarampo, é uma doença prevenível por vacinação. Portugal estava 
livre de surtos autóctones muito graças à melhoria das condições sanitárias — urbanização e 
saneamento básico. Por isso, a recomendação de vacinação era feita apenas a quem fosse viajar para 
países onde existisse o vírus em circulação. 
 

Até 2017 não havia registo de casos de hepatite A em Portugal, mas só no último ano foram 
reportados 554, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo. Em Portugal, assim como nos restantes países da 
Europa com surto da doença, a prevalência era entre homens em idade ativa (sobretudo dos 18 aos 
39 anos), cujos comportamentos sexuais (homens que têm sexo com outros homens) eram 
potenciadores da transmissão da doença. “O comportamento sexual não é a via de transmissão, mas 
foi o comportamento que potenciou a via de transmissão fecal-oral”, esclarece a médica. 
 
 

O surto iniciou-se em fevereiro-março, e a aproximação do verão e dos eventos 
potenciadores de risco fizeram recear que o pico do surto ainda estivesse para acontecer. O 
problema é que as vacinas que existiam em Portugal estavam destinadas aos viajantes. Primeiro era 
preciso conseguir reuni-las todas numa reserva estratégica nacional de combate ao surto. Depois era 
preciso combater o surto da melhor maneira sem deixar de atender os viajantes que poderiam ser 
infetados se não levassem a vacina. 
 

Portugal gastou as 12 mil vacinas que tinha disponíveis até dezembro, mas o esforço 
encetado apresentou melhores resultados do que noutros países da Europa. Há países onde o surto 
já começou a afetar também as mulheres. 
 

Os sete surtos que mais preocuparam a OMS em 2017 
 

“2017 foi, certamente, um ano muito agitado”, afirmou Ana Paula Coutinho, em 
representação da OMS, nas 11ª Jornadas de Atualização em Doenças Infeciosas do Hospital de Curry 
Cabral. Os eventos publicados na página Disease Outbreak News (Notícias de Surtos de Doença) — a 
página mais vista do site da OMS, segundo Ana Paula Coutinho — mostram isso mesmo. 
 

A sua apresentação é uma retrospectiva do ano que passou, porque sobre os riscos de 2018 
não pode fazer previsões. “Gostaria de ter essa resposta, dizer: ‘São estas as doenças e estamos 
preparados’. Mas não tenho uma resposta assim tão formal”, disse ao Observador. A especialista em 
Prevenção e Controlo da Doença aponta os microrganismos resistentes como uma grande causa de 
preocupação em todo o mundo. Se médicos e doentes não mudarem as perceções e 
comportamentos em relação aos antibióticos, “as pessoas vão continuar a ser infetadas e vão 
continuar a morrer por causa disso”. De resto, são as preocupações normais como os exemplos que 
trouxe para a sessão. 
 
Gripe das aves 
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Em 2017, o maior surto foi causado pelo vírus H7N9. A curva epidémica foi muito maior no 

ano passado do que nos anos anteriores, falta saber como será em 2018. E isto se sabe por que o 
governo chinês está a monitorizar o vírus e reportar à OMS desde 2013. Tem feito um bom trabalho 
nesse sentido, segundo a representante da OMS, e, aparentemente, as medidas implementadas para 
conter a gripe das aves estava a ter sucesso, até ao surto de 2017. 
 

Em relação ao vírus H5N1 — que causa uma doença mais severa e mais mortífera que o 
H7N9 — continuam a existir alguns casos, sobretudo no Egito e na Indonésia. Todos os anos há casos 
registados no Egito, em bolsas localizadas, mas não há dispersão da infeção. 
 

“Em termos de avaliação de risco — e estamos aqui a tentar prever o futuro — o que a OMS 
diz é que a probabilidade de existir transmissão entre humanos destes vírus (H7N9 e H5N1) 
permanece baixa, porque não vimos grandes surtos”, referiu Ana Paula Coutinho. “Mas a infeção vai 
acontecer, só temos de estar alerta.” 
MERS-CoV 
 

O síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS) pode ser causado por um corona vírus 
(CoV) que se manifestou pela primeira vez em 2012, no Reino Unido. Este, como todos os casos 
registados na Europa, foram importados do Médio Oriente. Tendo o maior surto acontecido em 2014 
na Arábia Saudita. 
 

Esta doença ainda não foi considerada uma emergência de saúde pública de interesse 
internacional (PHEIC), mas autoridades estão vigilantes, até porque em 2015 aconteceu um grande 
surto na Coreia do Sul. Houve vários problemas associados a este surto: os doentes não foram 
rapidamente diagnosticados, os hospitais estavam muito cheios e os profissionais não seguiram as 
recomendações para prevenção dos surtos de infeção. 
 
Mas nenhum destes casos se relaciona com 2017. “O que sabemos é que continua a existir uma 
transmissão dos camelos para os humanos. Por isso, o meu conselho é que se forem passear ao 
Médio Oriente e se quiserem mesmo ver camelos, não os beijem. ” 
 
Poliomielite 
 

Desde 2014 que é considerada uma emergência de saúde pública de interesse internacional. 
A única doença neste momento com este estatuto. “Tivemos mesmo muito próximos de erradicar a 
poliomielite, em 2013, mas perdemos o comboio”, contou a representante da OMS. “Depois houve 
imensos ataques contra profissionais de saúde que levavam vacinas a regiões de difícil acesso e 
andámos mil passos para trás.” 
 

Declarar a poliomielite uma PHEIC foi a forma de torna-la uma prioridade. Continuam a 
existir muitos casos em países como o Afeganistão, Paquistão ou República Democrática do Congo, 
mas o principal foco da OMS é, neste momento, a Síria. “É muito difícil fazer chegar a vacina a quem 
precisa na Síria.” 
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Peste 
 

Parece uma doença do tempo dos descobrimentos, mas a verdade é que entre 2010 e 2015 
foram registados 3.248 casos e 584 mortes. Neste momento, a peste é endémica na República 
Democrática do Congo, Perú e Madagáscar. O surto de Madagáscar teve início em agosto e o pico em 
setembro. A maior parte dos distritos foram afetados, incluindo as principais cidades e o surto ficou 
fora de controlo. “Achava-se que Madagáscar não ia conseguir dar conta do recado, mas conseguiu e 
desde novembro que não há novos casos de peste.” 
 
Chikungunya 
 

Não foi a primeira vez que Itália teve um surto de chikungunya — como o que aconteceu 
entre julho e novembro deste ano —, mas foi a primeira vez que atingiu uma grande cidade, neste 
caso Roma. 
 
“Não houve nada de especial neste surto a não ser que o número de casos foi maior”, disse Ana 
Paula Coutinho. “Mas serve para lembrar que se não investirmos em medidas ambientais para 
controlar vetores [o vírus é transmitido por um mosquito] é só uma questão de tempo até ao 
próximo surto.” 
 
Difteria 
 

Um surto muito grande e ainda ativo no Bangladesh. Os números oficiais apontam para 804 
casos suspeitos e 15 mortes, mas a verdade é que podem ser muitos mais visto que a maior parte da 
população não tem registos médicos. Por enquanto o surto está a circular entre os Rohingya, mas 
está a progredir muito rapidamente e, muito provavelmente, irá afetar a restante população do país. 
 
Febre-amarela 
 

Desde janeiro de 2016 que o número de casos de febre-amarela em alguns países da América 
do Sul é muito superior ao normal. Estamos a falar de países como Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana Francesa ou Suriname. Neste momento, no Brasil, o local com uma situação mais relevante é 
São Paulo, que vai iniciar uma campanha de vacinação. 
 

Para o Brasil a situação é complicada, afirmou Ana Paula Coutinho. O país é dos poucos 
produtores de vacina contra a febre-amarela e tem de continuar a fornecer vacinas para os viajantes, 
mas ao mesmo tempo tem um problema interno para resolver e vai precisar de muitas vacinas para 
fazê-lo. 
 

Das sete doenças apresentadas, apenas uma faz parte da lista das doenças de investigação 
prioritária da OMS — a MERS-CoV —, mas isso não quer dizer que mereçam menos atenção. Outras 
são, por exemplo, ebola e zika. Esta última esteve em grande destaque em 2016, mas ainda que o 
número de casos em 2017 tenha sido menor “não quer dizer que se perdeu o foco”, disse Ana Paula 
Coutinho ao Observador. “Os países têm de continuar a prevenir, estar preparados para detetar e 
para controlar a doença. Isso nunca muda. Porque o risco de ocorrer uma nova epidemia ainda 
existem, os vetores ainda lá estão.” 
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MINAS TEM O PRIMEIRO CASO DE CRIANÇA COM SUSPEITA DE FEBRE AMARELA 
23/01/2018 às 17h59 
 

Um primeiro caso suspeito de criança contaminada pela febre amarela em Minas Gerais, 
neste ano, foi registrado nesta terça-feira em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
De acordo com a prefeitura da cidade, trata-se de um paciente com 3 anos de idade, não vacinado, 
que mora no Vale do Sereno, uma área cercada de matas.  
 

No município, já foram confirmadas oito pessoas infectadas pela doença, das quais seis 
morreram. Com a criança, agora já são cinco pacientes com suspeita da febre. Três casos com 
sintomas da doença foram registrados no final de semana e mais um na segunda-feira. 
 

Os últimos casos sob suspeita são de um homem, de 50, não imunizado, morador do Bairro 
Boa Vista, mas com histórico de visitação a sítios no Santa Rita e Rio Acima; uma mulher, de 47, em 
situação de rua na região do Jardim Canadá e um adolescente, de 17. 
 

Os casos em suspeita estão sendo investigados de acordo com o protocolo de febre 
hemorrágica, que pode diagnosticar doenças como dengue, febre amarela, hantavírus, febre 
maculosa, leptospirose e hepatite A. Todos os casos confirmados de óbitos por febre amarela são 
pessoas com idade entre 40 e 60 anos, do sexo masculino e nenhum deles havia sido vacinado. As 
vítimas eram moradores dos bairros Honório Bicalho, Galo, Santa Rita (três casos) e Cascalho. 
 
A prefeitura de Nova Lima tem intensificado o combate à febre amarela com estratégias de 
prevenção, como a ampliação dos pontos e dos horários de vacinação, o recolhimento de materiais 
inservíveis e que podem servir de criadouro do mosquito, a aplicação de inseticida por meio do 
fumacê nas áreas de maior incidência do vírus e a realização de blitze educativas em locais de maior 
concentração de pessoas. A cobertura vacinal do município é de 96%. 
 
A vacinação foi ampliada em oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Policlínica da cidade (Rua 
Augusto Magalhães, 45, Centro). Nas UBS Santa Rita, Honório Bicalho, Bela Fama, Cristais, Retiro, 
Cabeceiras, Macacos e Jardim Canadá, o horário de vacinação diário foi estendido por duas horas, 
passando a atender das 8h às 18h30. Já a Policlínica funcionará das 8h às 19h30 para a vacinação a 
partir da sexta-feira. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/01/23/interna_gerais,932990/minas-tem-o-primeiro-caso-de-crianca-com-suspeita-de-febre-amarela.shtml
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PERNAMBUCO TEM DOIS CASOS REGISTRADOS DE MALÁRIA 
23/01/18 às 22h38 

 
A malária, doença também transmitida por mosquitos e que provoca um recente surto no 

interior da Bahia, teve os dois primeiros casos registrados em Pernambuco este ano. Um deles 
acabou sendo confirmado. Trata-se de uma mulher, natural de São Paulo, que chegou n 

o arquipélago de Fernando de Noronha na primeira quinzena do mês. Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES), a paciente é missionária e chegou a Pernambuco vinda de Angola, no 
continente africano. A mulher já teve alta e deixou o território pernambucano.  
 

A SES informou que a missionária, após apresentar os sintomas da doença, buscou 
atendimento médico no Hospital São Lucas, em Noronha, e foi transferida para o Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), onde ficou sendo tratada. A pasta ainda destacou que não há 
registro de transmissão da doença no território pernambucano e que as pessoas que acabam 
contraindo a enfermidade tiveram passagens por outros estados ou países. No mapa de transmissão 
da doença no Brasil, o Ministério da Saúde coloca Pernambuco fora de risco para a enfermidade.  
 

O boletim nacional sobre a enfermidade em áreas extra-amazônicas indica que, de janeiro a 
setembro de 2017, Pernambuco teve nove casos confirmados de malária informados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 
O infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), Filipe Prohaska afirmou que a alguns 
pacientes em anos anteriores chegaram até a unidade com quadro suspeito da doença. E que não é 
incomum a notificação de possíveis doentes. O médico destaca que não há qualquer informação de 
transmissão local da malária e os casos que aparecem no hospital são importados de áreas 
endêmicas do Brasil ou de outros continentes, como o africano. “Pernambuco não tem zona de 
malária. O mosquito não vive aqui. Os riscos são baixíssimos. Praticamente inexistente”, tranquilizou.  
 
 

O vetor em questão é a fêmea da espécie Anopheles, infectada por um tipo de protozoário. 
No Brasil, esse mosquito é mais comum em regiões do Norte. Prohaska comentou ainda que, mesmo 
nacionalmente, o tipo de malária circulante no País é o P. vivax, conhecidamente mais branda. A 
doença tem sintomas como febre alta e calafrios, mas nela os calafrios vêm a cada três ou quatro 
dias. “Os sintomas da malária são bem característicos. As pessoas que vêm de regiões endêmicas 
como Norte do País e África já têm a orientação procurarem o Hospital Oswaldo Cruz para fazer 
testes se apresentarem esses sintomas.  
 

No HUOC temos um teste rápido que identifica se o paciente tem a doença ou não e ainda é 
capaz de dizer o subtipo. “Se o teste rápido dá positivo fazemos ainda outro exame chamado ‘gota 
espessa’, que fecha o diagnóstico para o início do tratamento”, explicou. Para a malária não há 
vacina e nem imunidade prévia. Ou seja, é possível contrair a doença mais de uma vez. 
 
 
 
 

http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2018/01/24/NWS,56588,70,449,NOTICIAS,2190-PERNAMBUCO-TEM-DOIS-CASOS-REGISTRADOS-MALARIA.aspx
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ÁREAS COM VACINAÇÃO ABAIXO DA META OU SEM RECOMENDAÇÃO DE VACINA 

REGISTRAM CASOS DE FEBRE AMARELA 
27/01/2018 às 14h07 

Para a maioria das vacinas, como a febre amarela, a meta indicada para garantir a 
imunização da população numa área considerada de risco e evitar a disseminação do vírus é de 95% 
de cobertura. O dado é do Ministério da Saúde. Isso significa que, mesmo com as doses de vacinas 
chegando aos municípios, para garantir que os casos sejam contidos, 95% da população alvo precisa 
estar vacinada, ou seja, além de haver a vacina no posto, é preciso fazer com que as pessoas 
efetivamente se imunizem. Essa meta ideal não foi atingida, no entanto, em várias das localidades 
em que há casos de febre amarela em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 
 

Em Minas Gerais, dos 23 municípios com casos confirmados, 15 estão abaixo da cobertura 
vacinal de 95%. Alguns municípios que registram casos (confirmado ou sob investigação) têm uma 
cobertura bem abaixo do esperado: é o caso de Ponte Nova (44,54%), Porto Firme (54,55%) e Santa 
Luzia (41,93%). 
 

No Rio de Janeiro, que apresentou 15 casos, a maior parte dos casos ocorreu em municípios 
que não atingiram a meta de cobertura. O município de Valença, que apresentou 9 casos, tem 
cobertura vacinal de 80% , embora tenha ampliado o período de vacinação para chegar a 
100%.Também o município de Teresópolis, no Rio, com três casos confirmados, está fazendo um 
esforço para chegar próximo à meta, mas continua abaixo, com 91%. A expectativa é também chegar 
a 100%. 
 

Já em São Paulo, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do estado, 
divulgado em 22 de janeiro, dos 80 casos autóctones ocorridos desde janeiro de 2017, a maioria 
ocorreu em áreas sem recomendação para a vacina. "Em relação à distribuição geográfica, nove 
casos ocorreram em áreas com recomendação de vacina contra febre amarela e 71 casos em áreas 
sem recomendação", informa boletim da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 
 

Nos municípios paulistas com área de recomendação da vacina antes da transmissão atual, a 
meta, em média, não foi atingida. A Secretaria de Saúde informa uma taxa de cobertura acumulada 
de 80% nos últimos dez anos. Já o Distrito Federal, que registrou três casos em 2017, diz que foram 
aplicadas 207.581 doses da vacina contra a febre amarela em dezembro e que todos os centros de 
vacinação possuem vacinas. Também, segundo a secretária de saúde do DF, o índice de cobertura 
vacinal no território é de 96%. 
 

O DF informou também que, dos três casos, um foi autóctone (com infecção dentro do 
próprio território). Trata-se do caso de um vigilante que morava em Planaltina, mas foi infectado na 
região de Saan, de mata, onde trabalhava. Não há dados, no entanto, sobre a cobertura vacinal 
dessas regiões.  

Em saúde pública, o dado da cobertura vacinal (a porcentagem de pessoas vacinadas dentro 
da população-alvo) é o que vai realmente vai indicar se as campanhas e ações estão funcionando. "A 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/areas-com-vacinacao-abaixo-da-meta-ou-sem-recomendacao-de-vacina-registram-casos-de-febre-amarela.ghtml
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cobertura vacinal é um dado importantíssimo e é o que vai realmente fazer a diferença. Em 2016, 
Minas Gerais teve o pior surto visto em décadas, e muitas das regiões já tinham recomendação de 
vacina há dez anos", diz Renato Kfouri, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. "Isso foi 
um sinal de que as pessoas não estavam vacinadas”. 
 

O especialista cita também que estudos feitos em São Paulo em regiões com áreas de 
recomendação para a vacina antes dos novos casos mostraram uma taxa de cobertura vacinal de 30 
a 40%. "Isso não chega ao mínimo", comenta. 
 

Mas há dificuldades para atingir a meta e a cobertura. Além da quantidade de vacinas e da 
infraestrutura necessária para garantir a vacinação de toda a questão com a cobertura vacinal nesse 
momento é que ela precisa ser feita em um curto espaço de tempo. 
 

"Quanto mais rápido a cobertura for atingida, melhor, mas sabemos que há dificuldades de 
infraestrutura", diz Kfouri. "O Brasil vai começar a vacinar este ano todas as crianças contra a febre 
amarela, mais isso é algo para o futuro, para garantir uma geração de imunizados em décadas", diz. 
Uma boa taxa de cobertura da febre amarela, também, é uma estratégia para se evitar a transmissão 
urbana da doença. Quanto maior o número de não vacinados, maior a chance de que o Aedes, 
mosquito que vive em áreas urbanas e não está transmitindo a febre amarela, passe a transmitir o 
vírus. 
 

Segundo o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde, divulgado no dia 23 
de janeiro e referente a dados de desde julho de 2017 a 23 de janeiro de 2018, o país registrou 130 
casos de febre amarela: São Paulo (61), Minas Gerais (50), Rio de Janeiro (18) e Distrito Federal (1). 
Os dados destoam dos dados das secretarias, que, com períodos e velocidade de atualização 
diferentes, costumam apresentar outros dados. 
 

Em São Paulo, o número divulgado é de 111 casos confirmados (boletim de 22 de janeiro, 
com dados desde janeiro de 2017); no Rio de Janeiro, são 15 casos (boletim 22 de janeiro, com dados 
desde janeiro de 2017); em Minas, 47 (boletim de 23 de janeiro, dados desde julho de 2017). Em 
informações enviadas por e-mail no dia 18 de janeiro, o Distrito Federal disse que três casos de febre 
amarela foram confirmados em 2017 e três evoluíram para óbito. 
 

Desde junho de 2017 até 17 de janeiro, foram confirmados 22 casos em Minas com 46 sob 
investigação. No Rio de Janeiro, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde informou que, com 
os 6,7 milhões de doses disponíveis, é possível ter uma cobertura de 46%. 
 

Em São Paulo, no boletim epidemiológico divulgado no dia 22 de janeiro de 2018, o estado 
registra 250 casos suspeitos de febre amarela desde janeiro de 2017, com 111 confirmados. Desses, 
80 foram de infecção ocorrida no próprio território, com 71 deles fora da área de recomendação 
para a vacina. 
 

Na área de recomendação, toda a população entre 9 meses e 59 anos deve tomar a vacina 
(desde que não haja outras restrições de saúde). Já nas áreas sem recomendação, só toma o 
imunizante quem for viajar. 
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FIOCRUZ IDENTIFICA QUE SÍFILIS É A DOENÇA MAIS COMUM DENTRO DE PRESÍDIOS DE 

PORTO VELHO 
27/01/2018  às 11h06 

 
Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz Rondônia (Fiocruz-RO) apontou que a 

maior incidência de infecções sexualmente transmissíveis nos presídios de Porto Velho é a de sífilis. 
Um estudo realizado pela fundação em 2016 com, 846 reeducandos, apontou que 8,6% deles estava 
com a doença. A pesquisa foi feita nos presídios Aruana, Centro de Ressocialização Vale do Guaporé, 
Urso Branco e Milton Soares de Carvalho (470).  
Segundo a Fiocruz-RO, o estudo é apenas para a detecção das doenças sexualmente transmissíveis 
como prevalência de hepatites virais B, C e delta, sífilis e HIV na população privada de liberdade em 
sistema prisional fechado no Estado de Rondônia.  
 

Dados mostraram que, do total de reeducando submetido aos exames, 1,4% apresentou 
resultado positivo para hepatite B, 0,8% para hepatite C e 1,4% para HIV. Dos 846 presos atendidos, 
40,4% tinham entre 18 e 27 anos e 39,2% tinham entre 28 a 37 anos. O médico do Centro de 
Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia (Cepem), Juan Villalobos, explica de que “essas doenças 
que tem como principal mecanismo a transmissão via sexual, seja através de relação vaginal com 
mulher, anal e oral. A maioria das ISTs, além da transmissão sexual, é possível também à transmissão 
parenteral que significa, em geral, sangue com sangue de uma pessoa com a outra. Dentro dos 
presídios masculinos, os homens são infectados geralmente ao manter relações sexuais com outro 
homem seja com sexo anal ou oral que favorece muito essa transmissão”, explica o médico. 
 

De acordo com a pesquisadora da Fiocruz, Deusilene Souza, após ser detectada a doença, o 
preso passa por acompanhamento. “Nosso trabalho não é só para identificar, mas sim acompanhar o 
trabalho clínico e laboratorial. Todos pacientes positivos são encaminhados para os médicos 
específicos e o tratamento pode ser feito dentro do presidio”, esclarece. 
 

A pesquisadora destaca a importância do trabalho realizado nos presídios. “É importante 
detectar a doença ainda no início para impedir uma disseminação dentro de uma unidade carcerária. 
A gente tem que pensar que esse reeducando vai sair da prisão assim que pagar sua pena e vai se 
reinserir na sociedade e essa transmissão pode continuar acontecendo, caso ela não seja detectada e 
tratada. Até o segundo semestre de 2019 queremos estender o trabalho para outros municípios”, 
destaca a pesquisadora. 
 

A pesquisa ainda evidenciou outros dados como: dos 846 presos atendidos, 40,4% tinham 
entre 18 e 27 anos e 39,2% tinham entre 28 a 37 etnias autodeclarada de modo mais recorrente foi a 
raça parda, com 59%, seguida de branco, 18%; e negro, 17,4%. Já o grau de escolaridade dos 
reeducandos foi considerado baixo. Segundo os estudos, 3,5% do público foi formado por 
analfabetos; 55,9% não concluíram o ensino fundamental e apenas 2,5% tiveram acesso ao ensino 
superior. Pelo menos 2% iniciaram uma graduação e 0,5% obtiveram diploma. 

https://www.rondoniagora.com/geral/fiocruz-identifica-que-sifilis-e-a-doenca-mais-comum-dentro-de-presidios-de-porto-velho
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Os estudos foram feitos com apoio o Ministério Público (MP), Centro de Pesquisa em Medicina 
Tropical de Rondônia (Cepem), Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa), Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau) Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e Faculdade de Rondônia (Faro). 
 
 
 

  
 

MORTE DE HOMEM DE 57 ANOS DIAGNOSTICADO COM FEBRE AMARELA É INVESTIGADA 

EM SANTO ESTÊVÃO, NA BA. 
26/01/2018 às 21h45 
 

 
  A morte de um homem de 57 anos que havia sido diagnosticado com febre amarela no 
município de Santo Estevão, a 150 km de Salvador, está sendo investigada, segundo informou ao G1, 
na noite desta sexta-feira (26), o coordenador do Núcleo Regional de Saúde de Feira de Santana, Edy 
Gomes. A vítima, que não teve identidade divulgada, tomou a vacina contra a doença no dia 15 de 
janeiro e dois dias depois começou a apresentar complicações. Gomes disse que o homem tinha 
problemas de alcoolismo e o fígado bastante debilitado e que a morte pode ter ocorrido por conta 
de uma reação adversa à vacina. O G1 não conseguiu contato com a Secretaria de Saúde da Bahia 
(Sesab) para falar sobre o caso, na noite desta sexta. 
 

"Está certo que ele tinha febre amarela. Isso foi confirmado, mas ainda não podemos dizer se 
ele morreu em decorrência da doença. Ele bebia muito e já tinha comprometimento hepático. Ao 
tomar a vacina, ele já estava debilitado. Então, o óbito pode ter sido em decorrência de uma reação 
adversa à vacina e não em decorrência da doença em si. Isso é o que estamos investigando agora", 
destacou. 
 

Conforme Gomes foram colhidas amostras da vítima que serão analisadas para saber a real 
causa da morte. Os materiais foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado (Lacen) e 
também para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. "Esse é um caso específico. A gente não pode marginalizar 
para evitar que as pessoas fiquem com receio de procurar os postos de saúde para se vacinar", disse 
Gomes. Caso a morte do morador de Santo Estêvão seja confirmada como decorrente da febre 
amarela, será o segundo óbito pela doença no estado em 2017. No dia 14 de janeiro, um homem de 
49 anos, morador de Taboão da Serra, em São Paulo, e que estava internado com febre amarela no 
Hospital Couto Maia, em Salvador, morreu. 
 
 

A vítima era natural de Itaberaba, morava em São Paulo e tinha retornou à cidade baiana 
para visitar a família. Ele chegou ao município no dia 5 de janeiro, já com os sintomas da doença. 
Antes de ir para a Bahia, o rapaz havia passado réveillon em Itapecerica da Serra, também em São 
Paulo. O rapaz foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaberaba. Ele esteve no 
posto de saúde repetidas vezes, entre os dias 5 e 9 de janeiro, quando apresentou piora no quadro 
clínico e foi transferido para Salvador, no dia 9 de janeiro. A confirmação da febre amarela no 
homem foi feita no dia 11, por meio de exame feito com material do paciente, no Laboratório 
Central (Lacen), na capital. A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou, na ocasião, que se 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/morte-de-homem-de-57-anos-diagnosticado-com-febre-amarela-e-investigada-em-santo-estevao-na-ba.ghtml
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tratava de um caso importado, já que o rapaz começou a apresentar os sintomas no dia 2 de janeiro, 
antes de chegar à Bahia. 
 

Três macacos foram encontrados mortos em Salvador, nesta sexta-feira (26). Os animais 
estavam nos bairros do Garcia, Sussuarana e Valéria. As informações foram divulgadas pela 
prefeitura. Os endereços não foram detalhados. Este é o segundo registro de macacos mortos na 
capital baiana em dois dias. Na quinta-feira (25), outros três animais foram encontrados mortos. Dois 
deles estavam no bairro da Ondina e o outro foi achado em Castelo Branco. 
 

O macaco é uma sentinela da febre amarela -- ou seja, indica quando a doença está presente. 
De acordo com a prefeitura, assim como os macacos encontrados na quinta, os animais desta sexta 
foram encaminhados para o Laboratório Central de Saúde Pública Prof. Gonçalo Muniz (Lacen), em 
Brotas, onde serão realizados exames para identificar as causas das mortes. Ainda não há 
informações sobre o resultado dos exames. 
 

Os cidadãos não devem matar os animais, pois eles não transmitem o vírus da febre amarela, 
doença que tem como vetor o mosquito Aedes aegypti, o mesmo causador da dengue, zika e 
chikungunya. Segundo a prefeitura, ao matar um macaco, a pessoa pode responder por maus tratos 
e ser enquadrada no artigo 29 da Lei 9605/98 – Lei de crimes ambientais, com pena de detenção de 
seis meses a um ano, além de multa. 
 

Na Bahia, a imunização contra a febre amarela será fracionada por decisão do Ministério da 
Saúde. A campanha, gratuita, vai ser realizada em oito cidades, de 19 de fevereiro até 9 de março, 
depois do carnaval. Os municípios são: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeal, Itaparica, Mata 
de São João, São Francisco do Conde e Vera Cruz. A meta será imunizar 3,3 milhões de pessoas. O dia 
24 de fevereiro será o "Dia D" de mobilização. A vacinação fracionada precisa ser reaplicada após 
oito anos, ao invés de proteger a pessoa por toda a vida, como a dose padrão. Na rede municipal de 
Salvador, a vacinação contra febre amarela acontece de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 
8h às 17h, em 126 salas de vacina. 
 

A doença se torna aparente de três a seis dias após a infecção, de acordo com o Ministério da 
Saúde. Os sintomas iniciais são febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no 
corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maior parte das pessoas apresenta uma 
melhora após tais sintomas. Cerca de 20% a 40% das pessoas que desenvolvem a versão mais grave 
da doença (15% do total de infectados) podem morrer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



14 

 
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 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 
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 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 
 
 


