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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 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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CASOS DE SARAMPO TÊM AUMENTO DE 300% NO MUNDO, DIZ OMS 
17/04/2019 às  05:53 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o número de casos de sarampo no mundo 

aumentou cerca de 300% no primeiro trimestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2018. 

Dados preliminares divulgados pela OMS indicam que foram registrados mais de 112 mil casos de 

sarampo em 170 países nos três primeiros meses de 2019. A entidade informou que os recentes surtos 

da doença causaram muitas mortes, principalmente de crianças. 

Os casos de sarampo na África aumentaram em aproximadamente 700%, em comparação ao mesmo 

período do ano passado. Na Europa, o crescimento foi de 300%, apesar do uso de vacinas na região 

ser mais difundido. 

Segundo a OMS, o sarampo é quase totalmente evitável por meio de duas doses de uma vacina segura 

e eficaz. Mas a organização afirmou que somente 67% da população mundial tomaram a segunda dose. 

A OMS aconselha que as pessoas tomem as duas doses da vacina. A organização também pede que os 

países garantam que todas as crianças sejam vacinadas, uma vez que o sarampo pode afetá-las mais 

duramente. 
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AUTORIDADES DE SAÚDE SE PREOCUPAM COM QUEDA NOS NÚMEROS DA VACINAÇÃO NO 

BRASIL 

19/04/2019 às  21:12 

No Brasil, as autoridades de saúde também estão preocupadas com a queda nos números da vacinação 

e buscam conscientizar os pais sobre a importância extrema de tomar as vacinas contra várias doenças. 

Por distribuir de graça 19 tipos de vacinas, e por ter erradicado doenças que ainda circulam em outros 

países, o Brasil virou referência mundial em campanhas de imunização.  

“Temos hoje um dos programas de imunização mais importantes, mais democráticos do mundo, temos 

vacinas muito seguras que são exportadas, são doadas pra vários países, então é fundamental a 

participação de toda a sociedade”, destaca Wanderson Kleber de Oliveira, secretário de Vigilância em 

Saúde. 

Mas esse orgulho está se transformando em preocupação com a queda em média de 20 pontos 

percentuais nos índices de vacinação. Para entender por que isso está acontecendo pesquisadores de 

faculdades de medicina de São Paulo entrevistaram mães e pais. No total, 95% concordam que seguir 

o esquema de vacinação é o melhor para seus filhos. Só que 38% tem muita preocupação com a 

segurança das vacinas e 45% temem reações ou efeitos adversos; 12% acham que os filhos recebem 

vacina demais. 

“Acho que a gente deu sorte porque o pediatra deles é bem cuidadoso e acho que foi orientand o nesse 

sentido”, diz a psicóloga Marina Maku. 

Só que nem todos tiram as dúvidas com profissionais confiáveis. O estudo mostrou que 32% procuram 

informações na internet. 

Repórter: Conseguiu ver alguma bobagem na internet? 

Mariângela Gomes, funcionária pública: Muitas, inclusive falando para não vacinar o bebê contra 

certas coisas porque é mais perigoso do que vacinar, é um total absurdo isso.  

Foram as mortes, paralisias e deformidades causadas por doenças graves que estimularam a criação 

das vacinas. Produzidas muitas vezes em laboratórios públicos como do Instituto Butantã em São 

Paulo, as vacinas fazem uma espécie de treino que ajuda o organismo a identificar rapidamente e 

derrotar vírus, bactérias e outros agentes causadores de doenças. Sem a ajuda das vacinas o organismo 

pode demorar demais ou simplesmente não conseguir reagir.  
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A coordenadora do estudo lembra bem desse cenário terrível. “Nós tínhamos enfermarias lotadas de 

sarampo grave, crianças que morriam em consequência do sarampo, nós tínhamos enfermaria de 

difteria, que é uma doença que o médico jovem nunca viu, nós tínhamos tétano, nós tínhamos 

meningite por todos os agentes que hoje nós temos vacinas”, destaca Célia de Menezes Succi, 

infectologista – Unifesp. 
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DURANTE UMA SEMANA, MAIS DE 11 TONELADAS DE ALIMENTOS IMPRÓPRIOS FORAM 

APREENDIDOS EM MANAUS, DIZ ADAF 
20/04/2019 às  13:54 

Durante esta semana, aproximadamente 11,7 toneladas de alimentos impróprios para o consumo 

humano foram apreendidas em Manaus. A ação ocorreu na Feira da Panair, no Porto de Manaus e na 

Ceasa. 

Diversas embarcações foram inspecionadas. Entres os alimentos de origem animal, queijo, 

apresuntado, pescado e ovos foram apreendidos. Os produtos não foram produzidos atendendo a 

legislação de inspeção de origem animal. 

Esse número é resultado de uma ação conjunta da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Estado do Amazonas (Adaf) em parceria com o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar 

(CPAMB), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), e a Polícia Rodoviária Federal 

(PRF). 

Segundo a Adaf, os produtos estavam mal armazenados e sem a refrigeração adequada, colocando em 

risco a saúde humana. 

"Somente produtos que possuam selo de inspeção municipal, estadual ou federal nas embalagens 

devem ser comercializados e transportados e, são eles que garantem a qualidade do produto", 

destacou o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Aráujo. 

Apreensões 

Só nestes primeiros meses do ano, a Adaf apreendeu cerca de 908 toneladas de produtos impróprios 

para o consumo humano, entre produtos cárneos, lácteos e 11.160 ovos. Em 2018 aproximadamente 

325 toneladas de produtos foram apreendidos. 

Orientação 

O Sistema Sepror (Idam, Adaf e ADS), por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror), com o apoio 

de prefeituras dos municípios, vem desenvolvendo um trabalho de orientação, denominado Rota do 

Queijo, direcionado aos produtores rurais e empreendedores que queiram se regularizar no Serviço 

de Inspeção Estadual (SIE), no sentido de acabar com os estabelecimentos il egais e abastecer o 

mercado local com produto de qualidade e certificado nas feiras e mercados.  

A exemplo disto, plantas arquitetônicas são elaboradas pelo setor de engenharia da Sepror. Para este 

ano está previsto a entrega de 10 novas plantas para queijarias artesanais, cuja sua liberação acontece 

mediante aprovação prévia da Adaf em conformidade com as normas exigidas pela legislação.  
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"Desta forma, o trabalho consiste no acompanhamento de todas as fases do checklist dentro do 

processo de regularização, através de uma equipe técnica multidisplinar da Sepror, o que inclui 

orientação aos técnicos do próprio sistema, produtores e RTs (responsáveis técnicos)", destacou o 

secretário de Produção Rural da Sepror, Petrucio Magalhães. 

Assistência técnica 

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam) tem oportunizado 

assistência técnica para os produtores na elaboração de crédito rural aos agricultores rurais e 

produtores rurais dos 62 municípios do Amazonas. Em 2018 foram realizados 18 operações financeiras 

só no município de Autazes o que totalizou mais de R$ 300 mil em crédito com fins para aquisição de 

equipamentos voltados à agroindústria familiar artesanal. 

Dentro das diretrizes de políticas relativas ao setor rural do Sistema Sepror, não basta orientar quanto 

às fases de legalização até à obtenção do SIE, ainda se faz necessário a orientação sobre as boas 

práticas de produção e manipulação da matéria prima. 

Parceria 

Nesse sentido, o Sistema Sepror firmou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar-AM), no qual os produtores que ingressam na legalização ainda devem ser capacitados pelos 

técnicos da Sepror e Senar-AM, o que proporciona um maior entendimento das necessidades de 

readequação do processo produtivo, o que irá complementar a garantia da segurança alimentar. 

No ano passado com essa parceria, a Sepror conseguiu capacitar aproximadamente 60 produtores que 

estão sendo acompanhados pela equipe multidisciplinar do Sistema Sepror.  
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CASOS DE DENGUE CRESCEM 6.866% EM RORAIMA, DIZ MINISTÉRIO DA SAÚDE 
18/04/2019 às  14:06 

 
 

Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de casos de dengue Roraima aumentou 6.866% 
no primeiro trimestre deste ano em Roraima, quando comparado a 2018. 
 
Até o dia 30 de março, o estado notificou 209 casos da doença. No mesmo período do ano passado, 
foram apenas três. Além da dengue, também foi identificado aumento de casos de outras doenças 
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti como Zika e Chikungunya.  
 
Foram registrados 36 casos de Chikungunya no estado, com uma incidência de 6,2 casos/100 mil 
habitantes. Em 2018, foram 6. Os dados também apontam que Roraima teve um total de 10 casos de 
Zika, com uma incidência de 1,7 casos/100 mil habitantes. No ano passado foram 2 casos prováveis.  
 
“O Ministério da Saúde alerta que o sistema de vigilância de estados e municípios devem reforçar os 
cuidados para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. O 
engajamento da população é imprescindível nesse combate”, alerta o Ministério em nota. 
 
Sintomas 

Entre os sintomas causados pelas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti estão febre, 
acompanhada por dor atrás dos olhos e na barriga, náuseas, coceira, dor de cabeça, manchas 
vermelhas na pele ou dores nas articulações. 
O Ministério da Saúde afirma que dengue, Zika e Chikungunya têm sintomas parecidos. Por isso, 
reforça a importância de procurar uma unidade de saúde assim que for identificado os primeiros sinais. 
 
Prevenção 

O Ministério da Saúde pede o apoio da população para combater o desenvolvimento de focos do 
mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya e, consequentemente, evitar sua proliferação.  
Para isso, basta substituir a água dos pratos de vasos de plantas por areia, deixar a caixa d'água 
tampada e remover do ambiente todo material que possa acumular água (garrafas pet, latas e pneus). 
Além disso, deve-se manter piscinas e áreas de hidromassagem cobertas e manutenção periódica, 
limpar ralos e canaletas externas e deixar lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas para evitar 
a formação de poças d’água. 
 
O Ministério da Saúde também cobra atenção com plantas que podem acumular água, como bromélia 
e babosa. O ciclo de reprodução do Aedes aegypti, do ovo à forma adulta, pode levar de 5 a 10 dias.  
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SECRETARIA DA SAÚDE CONFIRMA MAIS DUAS MORTES POR DENGUE EM LONDRINA 
16/04/2019 às  12:01 

 

A Secretaria Municipal de Londrina, no norte do Paraná, confirmou mais duas mortes por dengue no 
município nesta terça-feira (16). Com mais essas confirmações, desde o início do ano, quatro pessoas 
morreram vítimas da complicação da doença. As duas mortes ocorreram na semana passada.  
 
Segundo a diretora de Vigilância do município, Sônia Fernandes, as duas vítimas tinham outras 
doenças, o que agravou o quadro de saúde delas. 
 
Uma das vítimas era um homem, de 40 anos, morador da região leste. Ele foi atendido em um hospital 
por convênio e morreu após quatro horas de internamento. 
 
A outra vítima era uma mulher, de 63 anos, moradora da região sul. Ela e ra diabética e cardíaca. 
Segundo a secretaria municipal, a vítima ficou internada por quatro dias no hospital da Zona Sul, 
recebeu alta, mas dois dias depois, quando já estava em casa, passou mal e faleceu.  
 
Londrina ainda não vive uma epidemia da dengue, mas em quatro meses já teve 650 confirmações da 
doença. Os bairros das regiões sul e leste são os locais com o maior número de pessoas que contraíram 
o vírus da dengue. 
 
Como medida emergencial, o município utilizou carros de fumacê para tentar matar o mosquito Aedes 
Aegypti adulto. Todas as aplicações já foram realizadas, a última foi feita na segunda-feira (15), e agora 
o município passará a intensificar ações de limpeza. 
 
“Nada será eficaz se a população não ajudar. Se os moradores não limparem os terrenos, nenhuma 
ação do município vai resolver”, pontuou Sônia Fernandes.  
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