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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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DOENÇA SIMILAR À LEISHMANIOSE, PORÉM MAIS GRAVE, É DESCOBERTA NO PAÍS 
30/09/2019 às 19:49 

Uma nova doença, com sintomas semelhantes à leishmaniose visceral, mas mais grave e resistente 
ao tratamento, foi descoberta em Sergipe. Duas pessoas morreram por causa da doença, que já 
acometeu 150 pessoas em Aracaju. O parasita ainda é desconhecido, mas os pesquisadores já 
identificaram que ele é diferente da Leishmania, responsável pela leishmaniose. 

A doença está sendo investigada por um grupo de pesquisadores brasileiros, que publicaram um 
artigo na Emerging Infectious Diseases, a revista do Centro de Controle de Doenças Infecciosas (CDC) 
dos Estados Unidos. A pesquisa é realizada no Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CRID), 
com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 

Liderada pela professora Sandra Regina Costa Maruyama, da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), o estudo está sendo desenvolvido em colaboração com colegas da equipe do professor 
João Santana Silva, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo 
(FMRP-USP). 

Diagnóstico, sintoma e tratamento 

O diagnóstico e tratamento dos pacientes foi feito pelo médico Roque Pacheco de Almeida, professor 
do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, pesquisador e médico do 
Hospital Universitário/EBSERH de Aracaju. Em entrevista à Agência Brasil, Almeida contou que a 
doença vem infectando pessoas desde 2011 na capital sergipana, quando ele diagnosticou e tratou o 
primeiro caso. Esse paciente morreu em 2012, em consequência da doença. 

Os sintomas, segundo ele, são muito parecidos aos do calazar (nome mais popular da leishmaniose 
visceral), mas evoluem com mais gravidade. “A gente trata muitos pacientes com calazar aqui. São 
vários por ano. Um desses pacientes não respondeu ao tratamento. Ele recidivou [a doença 
reapareceu], tratamos novamente, recidivou de novo. E, na terceira recidiva, apareceram lesões na 
pele. Em pacientes sem HIV não vemos isso. Ele não tinha HIV e apareceram lesões na pele, pelo 
corpo inteiro, tipo botões, que chamamos de pápulas”, contou o médico. 

“Quando fizemos a biópsia, eram células repletas de parasitas. E aí o paciente evoluiu gravemente ao 
que chamamos de leishmaniose visceral grave, com sangramento. O baço dele era gigante, e a gente 
tentou formas de tratamento, mas ele não sobreviveu”, contou. 

Almeida coletou amostras de tecidos desse paciente e os enviou a João Santana Silva, especialista em 
imunologia da FMRP-USP, que não conseguiu identificar o parasita pelos métodos tradicionais, 
comparando-o às espécies já conhecidas de Leishmania. Em 2014, a identificação do parasita ficou a 
cargo da bióloga e imunologista Sandra Regina Costa Maruyama, que começou a desconfiar que se 
tratava, na verdade, de um novo parasita que ainda não havia sido descrito pela ciência. 

“A gente estava diante de um caso grave. Como não conhecíamos outras doenças, a gente achou que 
era um calazar grave. Mas quando fomos ver, o parasita isolado da medula óssea, da pele e do baço 
[desse paciente] se comportava também de maneira diferente em um camundongo [de laboratório]. 
O parasita [retirado] da pele dava lesão na pele do camundongo, mas não dava nos órgãos. E o 
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parasita que veio da medula óssea dava lesão parecida com o calazar, no baço e no fígado [do 
camundongo]. Temos então dois parasitas diferentes no mesmo paciente”, falou Almeida. 

Eles então fizeram um sequenciamento do DNA do parasita, que foi comparado ao de outros 
protozoários. Os pesquisadores perceberam, então, que não se tratava de Leishmania. O novo 
parasita se assemelha ao Crithidia fasciculata, que infecta apenas insetos e que é incapaz de infectar 
mamíferos. No entanto, essa nova espécie de parasita foi capaz de infectar humanos e camundongos 
– e de forma grave.   

Segundo Almeida, os 150 pacientes isolados também estão sendo testados para se avaliar se 
também foram infectados por esse novo parasita. “Boa parte desses pacientes também pertence a 
esse novo grupo. Ou seja, o problema pode ser ainda maior do que estamos imaginando”, disse. 

Os pesquisadores esperam, em breve, conseguir descrever o novo parasita e nomear a nova doença. 
“Identificamos um parasita novo, uma doença nova, que causa uma doença grave e com resposta 
terapêutica não totalmente suficiente ou eficaz. Queremos entender a extensão disso e de onde 
apareceu esse parasita, se foi uma mutação. Tem uma linha grande de pesquisa para a gente 
investigar. Também queremos ver, geograficamente, para onde está se expandindo o parasita”, disse 
Almeida. 

Leishmaniose 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 50 mil e 90 mil pessoas adoecem todos os 
anos com leishmaniose visceral. Dos casos registrados na América Latina, 90% ocorrem no Brasil. 
Também conhecida como calazar, ela é transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto 
infectado, conhecido popularmente como mosquito palha ou birigui. A transmissão aos insetos 
ocorre quando fêmeas do mosquito picam cães ou outros animais infectados e depois picam o 
homem, transmitindo o protozoário Leishmania chagasi, causador da leishmaniose visceral. 

Segundo o Ministério da Saúde, esses insetos são pequenos e têm como características a coloração 
amarelada ou de cor palha e, em posição de repouso, suas asas permanecem eretas e semiabertas. 
Eles se desenvolvem em locais úmidos, sombreados e ricos em matéria orgânica (folhas, frutos, fezes 
de animais e outros entulhos que favoreçam a umidade do solo). No ambiente urbano, o cão é a 
principal fonte de infecção para o vetor, podendo desenvolver os sintomas da doença, que são: 
emagrecimento, queda de pelos, crescimento e deformação das unhas, paralisia de membros 
posteriores e desnutrição, entre outros. 

Nos humanos, os sintomas da doença são febre de longa duração, aumento do fígado e do baço, 
perda de peso, fraqueza, redução da força muscular e anemia. Se não tratada, pode ser fatal. 

Em 2017, segundo o Ministério da Saúde, 4.103 casos de leishamiose visceral foram notificados no 
Brasil, sendo que 1.824 deles registrados na Região Nordeste. Em média, cerca de 3,5 mil casos são 
registrados anualmente. Nos últimos anos, a letalidade vem aumentando gradativamente. Em 2017, 
327 pessoas morreram no Brasil por causa dessa doença. 
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MAIS UM CASO DE SARAMPO EM BEBÊ É CONFIRMADO EM TAQUARITINGA DO NORTE 
02/10/2019  às 12h51 

Até o último dia 27 de setembro, Pernambuco notificou 731 suspeitas de sarampo, com 242 casos 
descartados e 23 confirmações incluindo o caso mais recente: uma menina de 11 meses moradora de 
Taquaritinga do Norte, no Agreste do Estado. Os outros 466 casos estão em investigação. As 
confirmações ocorreram entre julho e a primeira quinzena de agosto. Os dados foram divulgados na 
manhã desta quarta-feira (2) pela Secretária Estadual de Saúde (SES). 

Confira os municípios de Pernambuco com casos confirmados: 

Recife (3), Caruarau (6), Taquaritinga do Norte (9), Frei Miguelinho (1), Santa Cruz do Capibaribe (1), 
Vertentes (1), Bezerros (1), Toritama (1). 

Desde janeiro, Pernambuco já vacinou mais de 443 mil pessoas com a tríplice viral, que, além do 
sarampo, ainda protege contra a caxumba e a rubéola. “Precisamos concentrar nossos esforços em 
diversas frentes para evitar a ocorrência de novos casos da doença. Estamos conscientizando a 
população sobre a vacinação, orientando as profissionais de saúde relacionadas ao caso suspeito a 
notificarem os casos atuando com os municípios para iniciar, em tempo oportuno, a investigação e as 
ações de bloqueios relacionadas aos casos suspeitos. Todas essas atividades visam prestar a devida 
assistência e reduzir drasticamente o risco de adoecimento da nossa população”, pontua o Secretário 
Estadual de Saúde, André Longo. 

A superintendente de Imunização da SES, Ana Catarina Melo, abriu a programação de palestras no 
evento, reforçando que o Estado está trabalhando para combater e prevenir o adoecimento da 
população. Nós temos, atualmente, circulação de sarampo em vários estados brasileiros. Por isso, é 
essencial estarmos atentos às possíveis ocorrências. É importante inclusive, que as notificações 
aconteçam, pois aponta que a nossa rede está vigilante para o vírus circulante, continua trabalhando 
para manter as coberturas vacinais no nível adequado” pontua. 

A gestora acrescentou ainda que Pernambuco está abastecido da vacina tríplice viral. “ A partir da 
próxima semana, iniciaremos uma campanha nacional para vacinar a população de 06 meses a 4 
anos. As doses serão aplicadas nos meninos e meninas que não começaram ou ainda não 
completaram seu esquema vacinal. A escolha desse público é pela incidência da doença ser mais alta 
nessa faixa etária, além de risco de agravamento do caso. Em novembro ainda teremos campanha 
voltada para os adultos jovens entre 20 e 29 anos, acrescenta Ana Catarina. 
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MAIS QUATRO PESSOAS MORREM POR SARAMPO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
02/10/2019 às 19:28 

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta quarta-feira (2) mais quatro mortes por sarampo no 
estado de São Paulo. Em 2019, um total de nove pessoas morreram no estado devido a complicações 
pela doença. Todas as mortes têm confirmação laboratorial. 

As vítimas confirmadas hoje são um bebê do sexo feminino, com 11 meses, na capital; uma mulher 
de 46 anos, que tinha condições de risco, em Itanhaém; uma mulher de 59 anos, sem histórico de 
vacina, em Francisco Morato e um homem de 25 anos, sem registro de vacinação, em Osasco. 

O Centro de Vigilância Epidemiológica estadual faz o monitoramento contínuo da circulação do vírus. 
Somente neste ano, 5.411 casos de sarampo foram confirmados laboratorialmente. Considerando 
que o vírus já circula em todo o território paulista, a partir de agora o estado passa também 
confirmar casos com base no critério clínico-epidemiológico, ou seja, com base em sintomas e 
avaliação médica, conforme prevê o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. Com 
isso, mais 976 casos foram confirmados via critério clínico-epidemiológico. Cerca de 59% do total de 
casos se concentram na capital paulista. 

Segundo alerta a secretaria, são consideradas pessoas com condição de risco os portadores de 
doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e imunodeprimidos, que podem ficar mais vulneráveis 
à infecção e a evolução do quadro com maior gravidade. 

Campanha 

A Secretaria de Estado da Saúde começará na próxima segunda-feira (7), em parceria com os 
municípios e o Ministério da Saúde, campanha de vacinação contra o sarampo com o objetivo de 
alcançar crianças de 6 meses a 5 anos ainda não imunizadas contra a doença. 

No sábado (19), haverá o “Dia D”, quando os postos de saúde estarão abertos para facilitar o acesso 
dos pais e responsáveis. “A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Mantê-la em 
dia é a melhor forma de prevenção e, por isso, convocamos as mães, pais, familiares e responsáveis 
para levarem os pequenos aos postos durante esta campanha”, disse a diretora de Imunização da 
secretaria, Helena Sato. 

Em uma segunda fase, a campanha será focada em jovens de 20 a 29 anos, entre os dias 18 e 30 de 
novembro. No último dia, ocorrerá um segundo “Dia D”. Esse grupo poderá receber a dose da vacina 
tríplice viral ou da dupla viral (sarampo e rubéola), conforme a indicação do profissional de saúde. 
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RS REGISTRA 56 MORTES POR GRIPE EM 2019, APONTA SECRETARIA DA SAÚDE 
04/10/2019  às 11h45 

O Rio Grande do Sul registrou 56 mortes por gripe em 2019, conforme indicou o último boletim 
divulgado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), da Secretaria Estadual de Saúde. O 
levantamento leva em consideração os casos que ocorreram até o o último sábado (28). 
 
O último levantamento divulgado, no dia 11 de setembro, pela secretaria, informava 50 mortes por 
gripe. 
Das 56 mortes, 43 foram por Influenza A (H1N1), 10 por Influenza A (H3N2), uma por Influenza A não 
subtipado e duas por Influenza B. 
 
As mortes ocorreram em Canoas (8), Nova Santa Rita (1), São Francisco de Paula (1), São Leopoldo 
(1), Sapiranga (1), Três Coroas (2), Barra do Ribeiro (1), Guaíba (1), Porto Alegre (14), Viamão (1), 
Capão do Leão (2), Rio Grande (1), São Lourenço do Sul (1), Garibaldi (1), Gramado (1), Pinhal da 
Serra (1), Não-me-Toque (1), Passo Fundo (2), Carazinho (1), Bagé (1), Caçapava do Sul (1), Alegrete 
(1), São Gabriel (1), Santo Ângelo (2), São Luiz Gonzaga (1), Giruá (1), Santa Rosa (1), Panambi (1), 
Três cachoeiras (1), Torres (1), Tramandaí (1) e Três Passos (1). 
 
O número de mortes em 2019, comparado com o mesmo período de 2018, mostra que houve uma 
redução. Foram 97 no ano passado contra 56 neste ano. 
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MULHERES E CRIANÇAS INFECTADAS POR ZIKA DESENVOLVEM IMUNIDADE AO VÍRUS 
05/10/2019 às 12:18 
 

Pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF) constatou que mulheres e crianças que já foram infectadas pelo vírus Zika podem desenvolver 
imunidade à doença. Os pesquisadores detectaram que 80% dos 100 pacientes analisados ficaram 
imunes depois de serem submetidos à infecção. 

As crianças nasceram em 2016 e vêm sendo acompanhadas desde então junto às mães pela UFF e 
pela Fiocruz. Segundo a pesquisadora da Fiocruz Luzia Maria de Oliveira Pinto, a partir de 2018, elas 
começaram a ter o sangue coletado e analisado para entender a resposta do sistema imunológico 
delas a uma nova exposição ao vírus. 

“A gente começou a avaliar o sangue tanto das mães quanto das crianças para entender um pouco 
da imunidade delas, ou seja, para entender se, um dia, caso essas pessoas reencontrem o vírus, elas 
teriam a capacidade de responder a esse vírus e não ficar mais doente, ou seja, adquirindo a 
imunidade”. 

Segundo ela, participam do estudo 50 mães e 50 crianças infectadas pelo Zika e o resultado foi de 
80% de imunidade em ambos os casos. 

Além do acompanhamento laboratorial desses 100 pacientes, a UFF também faz o acompanhamento 
clínico de mais de 260 crianças infectadas pelo vírus que nasceram na região de Niterói. O objetivo, 
segundo a pesquisadora da UFF Claudete Araújo Cardoso, é verificar se elas desenvolvem alguma 
doença ou complicação ao longo dos cinco primeiros anos de vida. 

Nesse acompanhamento, os pesquisadores verificaram, por exemplo, que alguns bebês que 
nasceram aparentemente saudáveis desenvolveram um quadro de microcefalia de três a seis meses 
após o parto. Claudete explica que o fenômeno já havia sido constatado em 13 crianças do Nordeste 
e foi confirmado agora em seis crianças que estão sendo acompanhadas pela UFF. 

“Elas nasceram com perímetro cefálico normal, mas, por ação do vírus, o cérebro da criança para de 
crescer e de se desenvolver. Esse é um alerta que a gente passa para a população: se nasceu durante 
uma epidemia ou a mãe teve manchas na pele durante a gravidez, tem que ser feito um 
acompanhamento criterioso na rede básica, no posto de saúde”, disse. 
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