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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 emergente 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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CIENTISTAS ALERTAM PARA RISCO DE CHIKUNGUNYA EM ÁREAS DE MATA 
06/04/2019 às  17:36 

O vírus da chikungunya pode sair das cidades para as matas brasileiras, tornando-se silvestre e 

impossibilitando a erradicação da doença no país. O alerta é de cientistas dos institutos Oswaldo Cruz 

e Pasteur, na França, que tiveram artigo publicado na revista científica internacional PLOS Neglected 

Tropical Discasses. 

O documento foi divulgado nesta semana pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. O processo é 

semelhante ao da febre amarela, doença de origem africana que se tornou endêmica no Brasil e, de 

tempos em tempos, espalha-se das matas para áreas urbanas. 

Na pesquisa coordenada pela Fiocruz, os cientistas constataram que mosquitos silvestres como o 

Haemagogus leucocelaenus e a Aedes terrens, comuns na América do Sul, são capazes de transmitir o 

vírus da chikungunya entre três e sete dias, o que significa alto potencial de disseminação. 

Hoje, tanto a chikungunya, também de origem africana, como a febre amarela são transmitidas no 

Brasil pelo mosquito Aedes aegypti. As duas doenças provocam febres e fortes dores pelo corpo. 

Nas cidades, o transmissor da chikungunya é o mosquito Aedes aegypti, que se infecta picando uma 

pessoa doente e transmitindo para outras pessoas. Na floresta africana, onde foi identificada, os 

mosquitos silvestres contraem o vírus picando macacos doentes. A infecção humana só ocorre por 

acidente, quando uma pessoa é picada na mata. 

Cientista Ricardo Lourenço, da Fundação Oswaldo Cruz, que estudou possível transmissão do 

chikungunya por mosquitos silvestres 

Coordenador do estudo, cientista Ricardo Lourenço diz que avanço para áreas silvestres tornaria 

doença endêmica no Brasil - Divulgação: Gutemberg Brito/IOC/Fiocruz 
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FALTA DE HIGIENE EM CENTROS DE SAÚDE AFETA 2 BILHÕES DE PESSOAS 
03/04/2019 às  09:15 

Uma em cada quatro unidades de saúde no mundo, considerando sobretudo os países em 

desenvolvimento, tem problemas graves de falta de serviços básicos de água e higiene, causando 

impacto em mais de 2 bilhões de pessoas. 

Nesses locais não há instalações básicas para higiene das mãos e separação correta e segura de 

eliminação de resíduos. 

Os dados estão em um relatório divulgado hoje (3) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo 

Programa Conjunto de Monitoramento do Fundo Internacional de Emergência para a Infância das 

Nações Unidas para Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene. 

Clique aqui para ver o estudo completo, que tem 134 páginas. 

Segundo o estudo, 7 mil recém-nascidos morreram em 2017, mortes que poderiam ter sido evitadas 

se houvesse condições adequadas nos centros de saúde. A OMS e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef) apelam para que as autoridades públicas tomem as providências. 

O documento informa que os cuidados básicos de higiene são fundamentais para prevenir infecções, 

reduzir a disseminação da resistência antimicrobiana e para cuidados para o parto seguro.  

Alerta 

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, advertiu sobre as 

ameaças contidas na ausência de cuidados nos centros de saúde no mundo.  

“Os serviços de água, saneamento e higiene nas unidades de saúde são os requisitos mais bás icos de 

prevenção e controle de infecções e de atendimento de qualidade. São fundamentais para respeitar a 

dignidade e os direitos humanos de todas as pessoas que procuram cuidados de saúde e dos próprios 

profissionais de saúde”, ressaltou. 

Estudo 

A pesquisa constatou que um em cada cinco nascimentos ocorre em situações inadequadas, pois 17 

milhões de mulheres dão à luz em centros de saúde sem as condições mínimas.  

“Quando um bebê nasce em um estabelecimento de saúde sem água, saneamento e higiene 

adequados, o risco de infecção e morte para a mãe e o bebê é alto”, disse a diretora executiva do 

Unicef, Henrietta Fore. 
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“Todo parto deve ser apoiado por mãos seguras, lavadas com água e sabão, usando equipamentos 

esterilizados, em ambiente limpo”, acrescentou. 
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APÓS CONFIRMAÇÃO DE PRIMEIRA MORTE POR DENGUE, CASCAVEL DECRETA SITUAÇÃO 

DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE 
06/04/2019 às  15:29 

Logo após a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmar a primeira morte por dengue em Cascavel, 

no oeste do Paraná, na sexta-feira (5), a prefeitura decretou situação de emergência em saúde pelos 

próximos 90 dias. 

A cidade registrou a quarta morte pela doença no estado em 2019. A vítima é uma mulher de 80 anos 

que morreu em 30 de março. Ela estava internada em um hospital particular de Cascavel. 

De acordo com o decreto, servidores de várias secretarias estão convocados a participar das ações 

voltadas ao combate ao mosquito Aedes aegypti. 

Também fica autorizado o remanejamento de servidores públicos e prestadores de serviço, 

contratações e compras emergenciais e o pagamento de horas extras para servidores envolvidos nos 

mutirões de combate à dengue. 

O documento prevê ainda que o poder público pode fazer a limpeza de terrenos e casas de 

acumuladores com apoio de força policial. 

Em caso de imóveis particulares em que houver recusa ou ausência de alguém que possa abrir a porta 

para o agente de endemias, e em caso de ameaça à saúde dos moradores vizinhos, os agentes podem 

pedir apoio da autoridade sanitária, da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE COMEÇA TRABALHOS SOBRE CRECHE COM SURTO DE DIARREIA EM 

VILA VELHA, ES 
05/04/2019 às  10h15 

Técnicos do Ministério da Saúde se reuniram com as secretarias estadual e municipal de Saúde para 

avaliar o caso do surto de diarreia em uma creche de Vila Velha, no Espírito Santo. O encontro 

aconteceu na manhã desta sexta-feira (5). 

O surto de infecção foi provocado pela bactéria Escherichia coli (E. coli). Até o momento, 22 pessoas 

apresentaram sintoma, sendo que um menino de dois anos morreu.  

Segundo o Ministério da Saúde, esse é o primeiro caso registrado de morte pela bactéria. 

Infectologistas afirmam que é um caso raro agressivo. 

O objetivo da força-tarefa da prefeitura e governos estadual e federal é avaliar o cenário atual e definir 

novas ações sobre o caso. Além disso, serão produzidos documentos de orientação à instituições de 

saúde e de ensino, especialmente aos familiares das crianças da creche sob investigação. 

Pais reclamam 

Pais das crianças da creche onde surto aconteceu reclamam da falta de informações. Eles relatam que 

os filhos têm sofrido bullying por parte de outros pais, que dizem que os filhos não podem ter contato 

co“A gente quer uma investigação séria, a gente quer uma resposta concreta, porque vários pais 

procuraram a secretaria de saúde e não temos resposta. Por que foi passada essa informação para a 

mídia e sociedade que as crianças precisam de isolamento? ”, disse a mãe. 

Nesta sexta-feira, os pais publicaram uma nota de repúdio sobre o caso. Eles afirmam que vão recorrer 

ao Ministério Público para garantir o sigilo das investigações os alunos da creche. 

Bactéria E. coli é comum na carne malpassada 

Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) estão analisando o caso da bactéria 

na creche e acreditam que ela veio de um alimento. As principais suspeitas são da carne de boi 

malpassada, um leite que não foi fervido, entre outras possibilidades. 

Caso de polícia 

Peritos e o delegado responsável pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha 

passaram a tarde da terça-feira (2) coletando material na creche. Os policiais analisaram vários pontos 

do local. Durante a perícia, recolheram materiais que foram enviados para análises.  
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A Polícia Civil anunciou a instauração de um inquérito para apurar o caso. A perícia encontrou em uma 

cervejaria artesanal que fica nos fundos da creche a bactéria Escherichia coli.  

O laudo também apontou que o chafariz da creche estava contaminado com coliformes totais. A creche 

e a cervejaria artesanal foram interditadas até que as investigações sejam concluídas. A intenção da 

polícia agora é saber se houve negligência por parte dos proprietários da creche. 
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SECRETARIA DE SAÚDE DE CONDE TRAZ INFORME À POPULAÇÃO APÓS CASOS DE MALÁRIA 
08/04/2019 

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Saúde de Conde, emitiu um 

comunicado após a confirmação de dois casos de malária registrados em apenas uma semana no 

município. 

Em nota, o órgão alerta que, em caso de suspeita, a população deve buscar auxílio médico e solicitar 

um teste rápido para malária e/ou gota espessa (lâmina). 

Segundo a Vigilância em Saúde, é importante e necessário também investigar outras arboviroses como 

dengue, zika e chikungunya, que também são transmitidas por picadas de mosquito. 

A Gerencia Executiva de Vigilância em Saúde solicitou ainda que todos os moradores de Conde ou 

pessoas que passaram pelo município recentemente também devem se atentar aos seguintes 

sintomas: febre alta e intermitente (periódica entre 42 a 72 horas) acompanhada ou não de cefaleia, 

calafrios, sudorese, cansaço ou mialgia. 

O primeiro caso de malária no Conde foi confirmado no dia 2 de abril. Uma moradora do município 

começou a apresentar sintomas em 29 de março e foi internada no Hospital de Emergência e Trauma 

da Capital. 

O segundo caso de malária foi diagnosticado nesta sexta-feira (5) em paciente que apresentou os 

sintomas da doença (febre alta, dor de cabeça, suor frio, entre outros), originário do município de 

Tavares (PB). Ele tem relações de trabalho e familiares em Conde, onde esteve hospedado no bairro 

de Pousada de Conde.  
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