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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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SECRETARIA DE SAÚDE INVESTIGA DUAS MORTES SUSPEITAS DE FEBRE MACULOSA EM 
MARACAÍ 
03/01/2019 às 15h50 

 
A Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Maracaí (SP) investigam duas mortes 
suspeitas de febre maculosa. 
 
Febre maculosa: saiba mais sobre a doença, seus sintomas e como tratar a infecção que pode levar à 
morte 
O primeiro caso é de um jovem de 22 anos, que foi internado no dia 31 de dezembro no Hospital de 
Maracaí e no mesmo dia foi transferido para o Hospital das Clínicas de Marília (SP). O rapaz faleceu 
nesta terça-feira (1). 
 
Já o segundo caso é de um idoso de 69 anos, também internado no dia 31 de dezembro no hospital 
da cidade. Foi transferido para o Hospital Regional de Assis e faleceu nesta quarta-feira (2). 
 
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes foram internados desde o agravamento de 
sintomas da doença e receberam o tratamento indicado. 
 
A confirmação dos dois diagnósticos depende do laudo do Instituto Adolfo Luz, que definirá a causa 
das mortes. Em setembro, uma morte suspeita da doença na cidade foi descartada após laudo do 
instituto. 
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LIMEIRA REGISTRA MAIOR Nº DE CASOS DE FEBRE MACULOSA EM PELO MENOS 11 ANOS  
30/12/2018 às 08h55 

Limeira (SP) tem, em 2018, o maior número de casos registrados de febre maculosa desde, pelo 

menos, 2007. Foram oito diagnósticos confirmados durante o ano, sendo que quatro pessoas 

morreram. O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde a pedido do G1 foi fechado em 27 de 

dezembro. 

No ano passado, a cidade teve quatro casos e nenhum paciente morreu. Todos os diagnósticos  são 

feitos pelo Instituto Adolfo Lutz após procura de atendimento médico. Confira, abaixo, a tabela com 

o número de casos. 

Dos oito casos confirmados, cinco são autóctones, ou seja, de pacientes que contraíram a doença em 

Limeira. Outros três são pessoas que pegaram a febre maculosa em outros municípios, mas moram 

ou se trataram na cidade. Se considerado apenas o número de casos autóctones, 2018 empata com 

2015, conforme o balanço. 

A Secretaria Municipal de Saúde afirma que, para analisar o crescimento de casos em Limeira, é 

necessário considerar o aumento também na região. "Sobretudo nas cidades vizinhas que 

registraram o dobro de casos, além da sazonalidade da doença", alega. 

A pasta diz ainda que os locais com incidência do carrapato estrela, vetores da febre amarela, ou com 

notificações da doença vêm sendo monitorados pela Divisão de Vigilância em Zoonoses e pela 

Vigilância Epidemiológica. Além disso, que a Secretaria de Meio Ambiente realiza pulverização para 

contribuir no controle do carrapato. 

"Os agentes de saúde, médicos e enfermeiros das Unidades de Saúde da região foram capacitados a 

notificar casos suspeitos de febre maculosa, suspeitar de pacientes com sintomas da doença, além de 

adotarem diagnóstico diferencial a qualquer paciente que eventualme nte seja atendido pelas 

mesmas". 

Mortes 

A primeira morte causada pela doença em 2018 foi no dia 20 de maio, sendo o caso considerado 

importado de Americana (SP). A vítima é um menino de quatro anos que morava no bairro Santa 

Eulália, área não considerada de risco pela Saúde. Segundo a investigação epidemiológica à época, o 

pai da criança costumava pescar em locais com risco de contágio. 
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Já em julho, dois óbitos: uma mulher de 47 anos morreu no dia 28, e outro menino de 4 anos, no dia 

30. Em 15 de setembro, um jovem de 26 anos também não resistiu à infecção, sendo a morte dele a 

última confirmada no ano. 

A Vigilância em Saúde informou, à época, que o local provável de infecção da febre maculosa nesses 

três casos foi a área verde do Parque Residencial Abílio Pedro. Já uma mulher de 71 anos e um 

menino de 2, que também contraíram a doença no bairro, foi curada. 

E, com os casos de contaminação no local, o setor de Serviços Públicos da Prefeitura de Limeira 

afirmou que instalou placas informativas na área, alertando a população sobre a presença do 

carrapato-estrela. Serviço de pulverização e corte de mato também foram realizados.  

Não há indícios de capivaras no Abílio Pedro, então a Prefeitura de Limeira precisou acionar 
Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) do Estado de São Paulo para investigar o que 
provocou a presença dos carrapatos em áreas de proteção ambiental. Uma das hipóteses são 
cavalos. A prefeitura ainda aguarda o resultado. 
 
O diagnóstico mais recente é de um homem de 50 anos, que apresentou os sintomas em novembro e 
foi curado. Há também uma confirmação de caso que evoluiu para cura, mas o homem de 35 anos 
contraiu o vírus no Campo Marrafon, em Iracemápolis (SP). 
 
Cuidados no contato com carrapatos 
Moradores devem evitar áreas de risco ou tomarem cuidados como: 
 
Usar roupas claras, já que facilitam a visualização de carrapatos; 
Colocar a barra das calças dentro das meias e calçar botas de cano alto 
Examinar o corpo cuidadosamente a cada três horas, porque os carrapatos transmitem a bactéria 
causadora da febre maculosa, depois de algumas horas após a picada na pele  
Cuidado ao retirar o carrapato que estiver grudado à pele, fazendo-o mediante leve torção 
Procurar o serviço de saúde e informar ao médico sobre contato com carrapatos, caso apresen te 
febre alta, dores no corpo e de cabeça, calafrios e manchas avermelhadas na pele em período de 
dois a 14 dias após frequentar áreas consideradas de risco para a doença.  
Sintomas 
Os sintomas da febre maculosa aparecem duas semanas depois da picada e incl uem febre alta, dor 
no corpo e dor de cabeça. O diagnóstico é feito por exame de sangue. 
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MUNDO REGISTROU 30 CASOS DE PÓLIO EM 2018, DIZ OMS 
04/01/2019 às 11:57 

Há 30 anos, o vírus selvagem da poliomielite paralisava cerca de 350 mil crianças em mais de 125 

países todos os anos. Dados divulgados hoje (4) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram 

que, em 2018, apenas 30 casos da doença foram notificados em dois países – Afeganistão e 

Paquistão. O mundo, segundo a entidade, está à beira de um sucesso sem precedentes na saúde 

pública: a erradicação global da doença. 

“A OMS e seus parceiros da Iniciativa Global para Erradicação da Pólio se comprometem a apoiar 

integralmente os governos do Afeganistão e do Paquistão para combater a doença em seus últimos 

redutos e livrar-se dessa doença debilitante de uma vez por todas”, destacou a organização, por 

meio de comunicado. 

De acordo com a nota, a erradicação da pólio exige altas coberturas vacinais em todo o planeta para 

que se consiga bloquear a transmissão de um vírus extremamente contagioso. Infelizmente, segundo 

a OMS, algumas crianças permanecem sem acesso às doses adequadas por motivos diversos, 

incluindo falta de infraestrutura, localidades remotas, migração, conflitos, insegurança e resistência à 

vacinação. 

“A meta das equipes em solo no Afeganistão e no Paquistão é muito clara: localizar e vacinar todas as 

crianças antes que o vírus chegue até elas. Esses países alcançaram enorme progresso. Há 20 anos o 

poliovírus paralisava mais de 340 mil crianças em todo o Paquistão. Em 2018, apenas oito casos 

foram reportados em alguns distritos. ” 

A OMS destacou, entretanto, que o processo de erradicação da pólio deve ser um esforço no sentido 

“tudo ou nada” e que uma possível falha em acabar com esses últimos redutos poderia resultar no 

ressurgimento da doença, chegando a até 200 mil novos casos em todo o mundo num prazo de dez 

anos. 

“Estamos no caminho certo para alcançar o sucesso. Um Paquistão e um Afeganistão livres da pólio 

significam um mundo livre da pólio”, concluiu a organização, citando que a erradicação da doença 

poderia economizar entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões, sendo a maioria em países de baixa 

renda. “E os benefícios humanitários serão sustentados para as gerações futuras: nenhuma criança 

jamais seria afetada novamente por essa terrível doença”.  
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HOMEM É INTERNADO E SUSPEITA DE GRIPE H1N1 É INVESTIGADA 
03/01/2019 às 15h07   

Rio - Um caso suspeito de gripe H1N1 é investigado pela Secretaria Estadual de Saúde. O homem, de 

36 anos, está internado em estado grave e isolado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do 

Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Baixada Fluminense.  

De acordo com a Prefeitura da cidade, apesar da gravidade, o quadro é estável. A vítima com 

suspeita de H1N1 foi transferido para o hospital vindo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 

bairro Botafogo, também em Nova Iguaçu, no último dia 28. O H1N1, provocado pelo vírus influenza 

A, é um dos mais letais da gripe. 

Ele submetido a exames de sangue e uma amostra do material foi enviada para análise no 

Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), vinculado a Subsecretaria de Vigilância Sanitária e 

Ambiental, da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em nota, a SES disse que "foi notificada da suspeita 

do caso e segue acompanhando", mas não estipulou um prazo para o resultado da análise. 
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