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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 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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PREFEITURA DE CONTAGEM CONFIRMA DUAS MORTES POR FEBRE MACULOSA 
04/06/2019 às 15h31 

Duas pessoas morreram vítimas de febre maculosa, em Contagem (MG). Outras duas mortes são 

investigadas. A prefeitura já investiga 21 casos suspeitos de febre maculosa na cidade. As mortes 

ocorreram entre o final de maio e início de junho, e as vítimas são todas de uma mesma família, do 

bairro Vila Boa Vista, na região Nacional. 

A procura por atendimento começou no final de maio, um tempo após um grupo de uma mesma 

família ter se reunido para capinar e cercar um terreno na região Nacional, quando foram picados 

pelo carrapato-estrela, o vetor da febre maculosa. 

A prefeitura de Contagem montou uma força tarefa para combater o vetor da doença. Entre as 

medidas adotadas estão a limpeza da área onde foram encontrados os focos dos carrapatos, o 

recolhimento de cavalos que transitam na região, para receberem banhos de carrapaticida e a 

pulverização na região e nas casas. Será feito também um estudo para verificar as providências em 

relação às capivaras que vivem na região. 

Em entrevista ao programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, o médico infectologista e pesquisador 

do Laboratório de Pesquisa Clínica em Doenças Febris Agudas no Instituto Nacional de Infectologia 

Evandro Chagas (INI/Fiocruz) André Siqueira explica que a doença é infecciosa, vem da bactéria 

Rickettsia e é transmitida pelo carrapato. 
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SECRETARIA DE SAÚDE DE PE CONFIRMA TRÊS CASOS DE MENINGITE EM SALGUEIRO 
08/06/2019 às 07h23 

A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou três casos de meningite no município de Salgueiro, 

no Sertão do estado. De acordo com a Secretaria, um homem de 19 anos, uma mulher de 18 e uma 

criança de 9 anos contraíram a doença. 

Os dois jovens deram entrada no Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro, nos dias 20 e 22 de 

maio, e foram transferidos para o Hospital Correia Picanço, em Recife. Os dois já receberam alta. A 

criança continua internada em um hospital de Recife, com meningite pneumocócica. 

"A Secretaria Estadual de Saúde reforça que não há motivo para apreensão nem pânico por parte da 

população. Vale ressaltar, ainda, que todas as ações de vigilância já foram executadas em tempo 

oportuno. Além disso, todos os contatos próximos dos casos confirmados já receberam a 

quimioprofilaxia contra a doença. Os profissionais de saúde da região também estão sendo instruídos 

sobre o manejo e diagnóstico corretos de casos suspeitos, assim como estão aptos a orientar a 

população sobre as principais medidas de prevenção", diz um trecho da nota.  
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GOIÁS TEM 21 MORTES POR DENGUE CONFIRMADAS NESTE ANO, DIZ SAÚDE 
07/06/2019 às 18h13 

A Secretária Estadual de Saúde informou que houve 21 mortes causadas por dengue entre janeiro e 

1º de junho, em Goiás. Segundo o Laboratório Estadual de Saúde Públ ica (Lacen), a comprovação da 

doença pode demorar até um ano e meio. Em casos mais complexos, o exame é encaminhado para o 

Pará e é avaliado por uma comissão de médicos. 

Segundo o último boletim da secretaria, há ainda 51 mortes em que há suspeita de que a doença seja 

a causa. Além disso, aponta o documento, 149 cidades do estado têm alto e médio risco para 

dengue. 

Existem quatro tipos do vírus da dengue: O DEN-1, o DEN-2, o DEN-3 e o DEN-4. Eles causam 

sintomas semelhantes. A diferença é que, cada vez que a pessoa pega um tipo do vírus, não pode 

mais ser infectado por ele. 

Os principais "sinais de alerta" da doença são dor intensa na barriga, sinais de desmaio, náusea que 

impede a pessoa de se hidratar pela boca, falta de ar, tosse seca, fezes pretas e sangramento. 

O mosquito Aedes aegypti também pode ser vetor para chikungunya e vírus zika.  

Exames 

Nos casos mais complexos, o exame é feito no Lacen. No laboratório, o pesquisador não tem contato 

com as amostras de sangue. A manipulação é feito por robôs que conseguem mapear geneticamente 

o vírus e, assim, identificam a doença. 

Segundo o Lacen, há também um monitoramento do tipo de vírus da dengue que circula no 

momento. Eles usam uma técnica de isolamento viral, mas ela só é possível de ser feita se a amostra 

de sangue do paciente tiver sido coletada até o quinto dia do início dos sintomas.  

Segundo a coordenadora de virologia do Lacen Goiás, Yulla Fernandes, os vírus são analisados em um 

microscópio e, para confirmar a doença, as amostras devem ser armazenadas de forma correta. 

“Primeiramente nós temos que garantir uma coleta eficiente. Após essa coleta, nós precisamos 

acondicionar essa amostra e encaminha-lá ao Lacen adequadamente”, diz Yulla. 

Segunda ela, algumas mortes ainda estão sem resposta, pois, em alguns casos, são necessários 

exames complementares, que são realizados somente no Laboratório Nacional, no Pará.  

“Esse é mais ‘demorado’ por ser referência em atender todo o país. Ele não nos dá um prazo de 

liberação dos resultados”, afirma Yulla. 
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O diretor administrativo do laboratório, Rafael Guedes, conta que, quando os resultados dos exames 

feitos no Pará voltam para Goiás, ainda é necessário que eles sejam analisados por um comitê de 

investigação de mortes da Secretaria de Saúde. 

“Os exames laboratoriais são mera parte integrante de uma avaliação que é feita levando em conta 

dados clínicos e epidemiológicos, não só a parte laboratorial”, diz Rafael.  

Cuidados 

De acordo com o coordenador-geral de Combate ao Aedes, Marcello Rosa, é essencial manter vasos 

sanitários, grelhas de banheiros desativados fechados, recipiente de degelo atrás da geladeira limpo 

e evitar baldes de limpeza com água guardada. 

“Toda semana é fundamental que se faça uma boa inspeção do imóvel para identificar os possíveis 

focos do Aedes.” 

Segundo ele, no quintal, é fundamental que a caixa d'água esteja vedada, assim como tampas de 

cisternas e fossas. As grelhas e calhas devem ser mantidas limpas, assim como os bebedouros de 

animais, vasos de plantas e aparadores com areia. 

“O lixo deve ser descartado para a coleta da prefeitura e jamais descartado em lotes baldios ou em 

praças e logradouros públicos e privados”, afirma o coordenador.  
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SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA QUARTA MORTE POR GRIPE EM CASCAVEL 
06/06/2019  às 14h37 

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) confirmou o quarto caso de morte por gripe e m Cascavel, no 

oeste do Paraná. 

O paciente tinha 92 anos e morreu na última semana de maio. As investigações apontam que  ele não 

tinha tomado a vacina. 

De acordo com o último boletim, divulgado na quarta-feira (5), o Paraná soma 43 mortes por gripe 

desde o início do ano. 

Das mortes confirmadas em Cascavel, uma delas foi causada pelo vírus Influenza H3, o tipo sazonal 

da doença, e as demais pelo tipo H1N1. 

Os pacientes que morreram tinham dois, 68, 89 e 92 anos, todos na faixa etária priorizada pela 

campanha de imunização, porém nenhum havia recebido as doses da vacina. 

Foz do Iguaçu, também no oeste, com nove mortes, concentra o maior número de mortes por gripe 

no estado. 

Como prevenir a gripe 

De acordo com o enfermeiro coordenador da Divisão de Doenças Transmissíveis da Secretaria da 

Saúde, Renato Lopes, a maneira mais eficaz para se proteger da gripe é a higiene das mãos. 

“Lavar as mãos com frequência deve se tornar um hábito. Esta é a melhor maneira de se proteger 

não só da gripe, mas também de outras doenças”, afirma. 

As superfícies e objetos que entram em contato frequente com as mãos, como mesas, teclados, 

maçanetas e corrimãos, devem ser limpos com álcool. 

Objetos de uso pessoal, como copos e talheres, não devem ser compartilhados. Também é 

necessário evitar ambientes fechados e aglomeração de pessoas. 

Segundo Lopes, outra orientação importante é cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável  

quando for tossir ou espirrar. 

“Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e a ingestão de líquidos também ajuda na 

manutenção da imunidade”, diz. 
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Os sintomas da gripe são febre alta, acima de 38ºC, e com início repentino; tosse persistente; 

inflamação na garganta, sensação de cansaço, calafrios, dores musculares intensas e principalmente 

dificuldade para respirar. 

A partir do início desses sinais, o quadro pode evoluir rapidamente para uma pneumonia ou outras 

infecções. 
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OMS ALERTA PARA EPIDEMIA DE DSTS NA ERA DOS APLICATIVOS DE ENCONTROS  
07/06/19 às 08h12 

Organização Mundial de Saúde (OMS) fez um alerta nesta quinta-feira (6) para a falta de progresso 

na redução da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e recomendou o uso de 

camisinha para impedir essa disseminação. 

Um relatório da OMS revelou que a cada dia são registrados no mundo mais de 1 milhão de casos de 

doenças sexualmente transmissíveis. De acordo com dados mais recentes,  em 2016 houve mais de 

376 milhões de novas infecções de clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase. Esse número é 

praticamente o mesmo de 2012, o que mostra uma estagnação na redução da transmissão de DSTs. 

"Estamos vendo uma falta de progresso preocupante na luta para impedir a disseminação de 

infeções sexualmente transmissíveis em todo o mundo", disse o diretor-geral de Preparação e 

Resposta a Emergências da OMS, Peter Salama. Ele pediu que autoridades garantam que todos 

tenham acesso aos serviços necessários para prevenir e tratar essas doenças. 

Infecções 

De acordo com a OMS, em 2016 foram registrados 127 milhões de novos casos de clamídia, 87 

milhões de gonorreia, 6,3 milhões de sífilis e 156 milhões de tricomoníase. 

Essas infecções são as mais prevalentes entre pessoas com idades entre 15 e 49 anos. "Em média, 

uma em cada 25 pessoas no mundo tem pelo menos uma destas quatro DSTs", ressaltou a 

organização. 

Segundo a especialista em infecções sexualmente transmissíveis da OMS, Teodora Wi, há a 

preocupação de que o uso do preservativo possa estar diminuindo, já que as pessoas perderam o 

medo de contrair o HIV com o surgimento de tratamentos antivirais mais eficazes. 

Wi afirmou que as pessoas estão mais complacentes com a proteção e ressaltou que isso é 

extremamente perigoso num momento em que relações sexuais se tornaram mais acessíveis com os 

aplicativos de encontro. 

Raramente essas doenças apresentam sintomas no início e, por isso, muitos dos doentes não sabem 

que estão infectados e precisam de tratamento, permitindo desta maneira que essas DSTs 

continuem se espalhando. "Consideramos uma epidemia oculta, uma epidemia silenciosa e 

perigosa", ressaltou Melanie Taylor, uma das autoras do relatório da OMS. 

Se não forem tratadas corretamente, as DSTs podem causar graves danos, incluindo doenças 

cardíacas e neurológicas, infertilidade, abortos e aumentam o risco de contrair o HIV.  
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Elas são transmitidas principalmente pelo contato sexual desprotegido, mas também podem passar 

da mãe para o bebê durante a gravidez ou no parto. O uso da camisinha é o método mais eficaz para 

a proteção contra a transmissão de DSTs. A OMS também enfatizou a importância da educação 

sexual para a prevenção. 
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