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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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Após morte de duas crianças, Prefeitura de Santa Maria alerta para provável 

surto de infecção intestinal 
24/12/2019 às 20h23 

A Prefeitura de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, emitiu um alerta nesta terça-
feira (24) sobre um provável surto de infecção intestinal. Duas crianças morreram, uma no domingo 
(22) e outra na segunda (23), com o mesmo problema. Elas tinham 5 e 4 anos, respectivamente, e 
eram da mesma escola de Educação Infantil, da rede particular. 
 
O secretário municipal de Saúde, Francisco Harrison, gravou um vídeo que foi publicado nas redes 
sociais da prefeitura, dizendo que outras crianças também passaram mal, mas foram medicadas e 
estão bem. 
"Muitos boatos estão surgindo, as pessoas falam que tem surto de meningite, que pega pelo ar, que 
se apertar a mão pega, nada disso é verdade. O surto que nós temos é de uma determinada escola, 
uma determinada festa no fim de semana, e as crianças a partir daí desenvolveram diarreia. Algumas 
crianças foram tratadas no consultório, estão bem, em casa, e duas vieram a falecer", diz ele na 
gravação, feita no fim da tarde. 
 

O SESI RS, onde funciona a escolinha, informou que a última festa foi dia 14, apenas com 
apresentação artística, e que não houve distribuição de alimentos. Na semana seguinte os alunos 
tiveram aula normal e no dia 20, a escola entrou em férias.  
Desde o dia 10 de dezembro, o secretário diz que foram registrados cinco casos, sendo quatro deles 
em crianças. A mãe de uma delas também passou mal. 
 
A criança de 5 anos estava em tratamento no Hospital de Caridade de Santa Maria e morreu em 
menos de 24 horas. A de 4 anos viajou para Montenegro, no fim de semana, onde passou mal e foi 
levada para um hospital. Da cidade da Região Metropolitana, ela foi transferida para Porto Alegre, 
por ser um caso grave, mas não resistiu. 
 
De acordo com o secretário, que também é médico, a infecção intestinal se propaga através do 
contato com fezes. 
"A secretaria da Saúde, a Vigilância, estão trabalhando desde o fim de semana em cima de casos de 
diarreia infecciosa (...) Essas mortes ocorreram em crianças menores de 5 anos, devido à diarreia e a 
problemas de coagulação", acrescenta. 
 
Harrison pede aos pais que levem seus filhos a um médico se perceberam que as crianças estão com 
dor abdominal ou diarreia. 
"A diarreia é um quadro comum, toda criança passa por isso, mas nesse momento de surto na 
cidade, nós temos que cuidar." 
 
"Seja público ou privado, todos os hospitais foram avisados, as equipes médicas e de enfermagem 
estão avisadas sobe como proceder. Infectologistas da cidade, que não são funcionários da 
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prefeitura, mas estão trabalhando em parceria, gratuitamente, estão nos assessorando, para que a 
gente possa conduzir de uma forma clara a população", diz. 
A escolinha está em período de férias, mas, na quinta-feira (26), a Vigilância Sanitária e um grupo de 
epidemiologistas irão até o local fazer uma vistoria, informa o secretário. 
 

Nota do SESI RS 
Comunicamos que o SESI RS está acompanhando junto à Secretaria Municipal de Saúde os 
lamentáveis fatos ocorridos envolvendo os alunos da educação Infantil da Escola SESI de Santa Maria, 
conforme noticiado pela prefeitura deste município em comunicado que alerta para o possível surto 
de infecção intestinal na cidade. 
O SESI RS permanecerá monitorando os desdobramentos quanto aos fatos, atuando de forma ativa 
na identificação de suas causas e adotando as providências necessárias. 
Estamos buscando, juntamente com os órgãos competentes, as informações efetivas quanto ao 
ocorrido, assim como as orientações cabíveis. No entanto, conforme recomendado no comunicado da 
prefeitura é importante reforçar junto aos pais e responsáveis que caso a criança apresente sintomas 
como diarreia e dores abdominais que procure imediatamente uma unidade de atendimento em 
saúde. 
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GRAVIDADE DE DOENÇA CAUSADA POR NOVO PARASITA ASSUSTA CIENTISTAS EM 

SERGIPE 
26/12/2019  às 04h00 

 

Uma mutação de um protozoário do gênero Crithidia é responsável por casos de uma doença similar 
a leishmaniose visceral (também conhecida como Calazar) e que está assustando médicos em 
Sergipe. O novo parasita —que deverá ser chamado Cridia sergipensis— ainda está em estudo, mas 
sabe-se que está causando infecções graves. Entretanto, ainda não há detalhes das formas de 
contaminação ou tratamento.  
O novo parasita pode ajudar a entender por que Sergipe tem a taxa de mortalidade mais alta de 
leishmaniose visceral no país, com mortes em até 20% dos casos. 
 

Casos de pacientes que supostamente tiveram a doença e foram atendidos pelo HU (Hospital 
Universitário) da UFS (Universidade Federal de Sergipe) a partir de 2011 estão sendo estudados e 
apontam que, em mais da metade das infecções, havia na verdade a presença do novo parasita —
sozinho ou em conjunto com a Leishmania infantum (agente causador da leishmaniose visceral). A 
certeza dos cientistas é que os casos suspeitos recentes no estado têm apresentado uma gravidade 
acima do esperado para a leishmaniose convencional, o que indica que pode haver contaminação do 
novo protozoário. Atualmente existem três pessoas com suspeitas da doença internadas em estado 
grave em Sergipe —uma delas portadora do vírus HIV. 

 "Um caso é de uma criança que tratou, mas teve recidiva e está abarrotada de parasita na medula. A 
gente não vê essas coisas com frequência, e nos preocupa porque a gente começa a ter casos 
graves", afirma Roque Almeida, imunologista e chefe do Laboratório de Biologia Molecular do HU da 
UFS. 

A descoberta inédita do novo parasita foi publicada em artigo na edição de novembro do periódico 
científico "Doenças infecciosas emergentes", do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, do 
Departamento de Saúde dos EUA. "Como existem poucos fármacos para tratar a leishmaniose, a 
identificação de uma nova cepa tripanossomática refratária ao tratamento —que pode causar 
doenças como uma única infecção ou como uma coinfecção por Leishmania— é grave e pode 
aumentar o problema do controle da doença", afirma o artigo, assinado por 14 pesquisadores da 
UFS, UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), USP (Universidade de São Paulo), Instituto 
Nacional de Saúde dos EUA e Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). 
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Amostras em análise 

Para conhecer e ter mais detalhes do protozoário, pesquisadores estão analisando as 150 amostras 
de pacientes guardadas no HU de Aracaju desde 2011. Dessas, 58 já foram analisadas e 34 delas 
tinham a presença do novo parasita —ou 58% do total. "A gente ainda está analisando todas as 
amostras que temos congeladas, mas esse percentual que achamos é muito expressivo", comenta 
Almeida. Dos 34 casos comprovados, cientistas já sabem que duas pessoas morreram. Uma das 
vítimas morreu em 2011 com sintomas parecidos ao da leishmaniose visceral. Sem responder aos 
tratamentos, o homem de 64 anos morreu no ano seguinte. O caso-base levou Almeida a enviar 
amostras para análises em São Paulo que revelou tratar-se de um parasita de cepa diferente da 
Cridia. 

Apesar de apenas duas mortes estarem confirmadas até agora, Roque cita que o número deve ser 
bem maior, já que não há amostras de pacientes que morreram em outras unidades de saúde para 
análise. "É certo que a gente tem notado um aumento na gravidade, de mortalidade, mas a gente 
não sabe qual a participação desse parasita nisso. A gente só sabe que ele existe e está 
contaminando pessoas. O resto estamos pesquisando, ciência só pode cravar com provas", afirma. 
Criança perdeu baço Um dos pacientes que teve o novo parasita e manifestou uma forma grave da 
doença foi uma criança que, em 2016, tinha 9 anos. ""Ele apareceu doente do nada: febre, 
emagreceu, ficou com barriga grande. Aí levamos ao posto médico, examinaram e mandaram ao 
hospital. Lá fizeram exames e confirmaram que era Calazar", conta a avó da criança, Maria José 
Souza, 58.  

Por conta do problema, o menino passou por quatro internações e, em junho de 2017, teve de fazer 
uma cirurgia para retirada do baço. "Ele hoje está bem, graças Deus. Tem 12 anos e uma vida 
tranquila, mas foi muito sofrimento na época", conta. O imunologista Roque Almeida afirma que 
assim como o caso do menino, outros casos ainda estão com o DNA do parasita prontos para serem 
sequenciados. "A gente está analisando os casos de trás para frente. Vamos analisar todos que 
faltam para chegar a real extensão do problema em Sergipe", afirma. 

Uma das preocupações dos pesquisadores é que não há sintomas clínicos claros da doença causada 
pelo novo parasita. "Ele confunde muito com o Calazar. Mas hoje a gente tem paciente grave que 
não é, é outro tipo de Calazar nunca visto. Estamos procurando marcadores específicos para este 
parasita. A gente está construindo ainda, não temos algo clínico fidedigno; talvez seja um conjunto 
de marcadores", completa. A mutação do parasita O pesquisador explica que a Cridia serigpensis 
deve ser uma mutação de um protozoário chamado Crithidia faticulada, que infecta insetos e 
plantas. "Ele não transmite doença para o ser humano. Esse parasita é como se fosse uma mutação 
dessa Cridia. Houve alguma mudança no DNA que ele ganhou a capacidade de infectar mamíferos", 
conta. 

A diferença dessa Cridia para Crithidia é a mesma do macaco para o ser humano: pequena, de 3%, 
mas com uma distância gigante em termos de evolução. Uma das dúvidas que assombra os cientistas 
é: como o paciente se infecta? "A gente não sabe. A Crithidia está presente em pernilongos, mas não 
sabemos se ocorre igual nesse novo parasita. Vamos fazer uma colaboração com a Fiocruz no Recife 
para colocar o parasita no pernilongo e saber se tem capacidade de transmitir", diz. 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE INVESTIGA ÓBITO APÓS SUPOSTO CONSUMO DE OSTRA 
26/12/2019 às 20h56 
 

 
 
Começou a circular nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (26), o caso de um homem que 
morreu em um hospital particular após supostamente ter consumido ostras no Recife. O Jornal do 
Comércio entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Recife e a seguinte resposta: “A 
Secretaria de Saúde (SESAU) do Recife recebeu, no dia 25, por meio do Centro de Informações 
Estratégias de Vigilância em Saúde (CIEVS Recife), notificação de caso por intoxicação após o 
consumo de ostras. Hoje (26), a SESAU recebeu notificação do óbito suspeito por intoxicação 
exógena”. Ao ser questionado se seria aberta investigação, o órgão respondeu que “a investigação 
começa a partir do recebimento da notificação do óbito”.  
 
A Secretaria de Saúde não pode divulgar nome ou idade da vítima. Sobre o locam em que ocorreu o 
consumo, a secretaria informou que não tinha como confirmar. O hospital particular onde a pessoa 
estava internada, a pedido da família, mantém sigilo sobre o caso. 
 
 
Recomendações para consumo de frutos do mar 

De acordo com as recomendações da Secretaria de Saúde, ostras e outros frutos do mar como 
lagosta, camarão, lula e polvo devem ser expostos, preferencialmente, em caixas térmicas com gelo, 
refrigerados em temperatura de 2 a 3ºC. Também se admite a exposição em bandejas plásticas 
cobertas com bastante gelo. 

Em entrevista à TV JORNAL, o médico infectologista Filipe Prohaska falou sobre algumas bactérias 
que podem se proliferar nas ostras quando o alimento estiver fora das condições ideais de 
conservação. “ A ostra serve como um grande filtro dentro do mar. Ao retirar do mar e consumir, 
você pode consumir bactérias que vêm junto. Quanto mais tempo a ostra estiver fora do mar, 
quanto mais tempo estiver descongelada, ela vai apodrecendo. Com isso, tem a proliferação de 
bactérias, que podem ser das mais simples como a Escherichia coli que, tipicamente, provoca diarreia 
e poucos sintomas clínicos, podem ser Aeromonas, um quadro mais grave, e casos de Vibrião. Vibrio 
é uma bactéria que tem um início bastante fugas, é rápida e mortal”, explicou. 
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O infectologista também destacou que, antes de consumir os frutos do mar, é imprescindível 
procurar saber sempre de onde veio e como foi preparado o alimento. “Você tem que saber duas 
coisas: a origem e o condicionamento. O fruto do mar tem que ser bem guardado, bem limpo e bem 
preparado até seu consumo final. A partir do momento em que não foi bem condicionado, já pode 
produzir bactérias e toxinas. Desde a pesca e a guarda ao preparo e entrega, todos os passos são 
determinantes para uma infecção”, afirmou. 

Sintomas de intoxicação 

Segundo o médico, dos principais sintomas da intoxicação, a diarreia é o primeiro. “A diarreia é o 
primeiro sintoma, porém, quando tem sinais de fadiga, rebaixamento do nível de consciência, 
sonolência, desidratação, boca seca, olhos fundos é sinal de gravidade, aí há necessidade de procura 
imediata de um serviço de saúde”, disse. 
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2019 TERMINA COM MÉDIA DE 206 CASOS DE DENGUE POR HORA NO BRASIL 
27/12/2019  às 02h00 

 

O ano de 2019 chega ao fim com uma média de 206 casos de dengue por hora. Dados do Ministério 
da Saúde mostram que foram 1.520.424 casos prováveis (confirmados e suspeitos) da doença entre 
1º de janeiro e 4 de novembro (últimos números disponíveis).  

Foram 723,5 casos a cada 100 mil habitantes, com um total de 732 óbitos decorrentes da doença. Em 
2018 o país registrou 252.706 casos prováveis de dengue e 146 óbitos. 

O estado mais crítico foi Minas Gerais com 483.569 casos até dia 9 de dezembro, segundo dados da 
Secretaria Estadual de Saúde. Isso equivale a quase 59 casos por hora em território mineiro. Minas 
possui 43,5% dos municípios com incidência considerada muito alta, equivalente a 371 cidades. O 
pior mês foi maio com 148.788 casos. Até agora, o estado registrou 168 óbitos; no ano anterior 
foram 12. 

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais atribui a alta a três fatores: a densidade populacional do 
mosquito Aedes aegypti, influenciada pelas condições climáticas; densidade da população humana 
suscetível; e intensidade de circulação do sorotipo DENV2. 

Melissa Falcão, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica que o vírus da dengue é 
dividido em quatro sorotipos. “Se a pessoa pegar um dos sorotipos ela está imune contra aquele 
sorotipo específico, ou seja, uma pessoa pode pegar dengue quatro vezes”, afirma. 

A epidemia mais intensa de dengue já ocorrida no Brasil foi de 2015, com 1.621.797 casos. “Em 2015 
foi o sorotipo DENV1. Nossa população não estava protegida contra o 2”, afirma. O segundo estado 
com maior número de casos foi São Paulo: 395.930 registros até 7 de dezembro. Dez cidades 
concentraram mais de 43% dos casos: São José do Rio Preto, Campinas, Bauru, Araraquara, São 
Paulo, Ribeirão Preto, Birigui, Araçatuba, Presidente Prudente e Guarulhos. O estado registrou 262 
óbitos. Em 2018, foram 15.708 casos confirmados de dengue, com 14 mortes. 

“Não sabemos porque Minas, mas São Paulo pode ter sido um local com muitos casos por conta da 
urbanização desorganizada e descontrolada. [Existem] muitos locais com problemas de saneamento 
básico e dificuldade dos profissionais de saúde de alcançarem certos lugares para combater o vetor, 
como favelas”, explica a especialista. 
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https://noticias.r7.com/saude/2019-termina-com-media-de-206-casos-de-dengue-por-hora-no-brasil-27122019
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A epidemia afetou principalmente os idosos. Segundo Melissa, 51% dos óbitos foi de pessoas com 
mais de 60 anos. A dengue é considerada uma doença sazonal, ou seja, é esperado que a sua 
incidência aumente e que ocorra uma nova epidemia a cada 3 ou 5 anos. 

“Normalmente o maior número de casos ocorre no verão, por aumentar a proliferação do mosquito 
vetor. Esse ano foi diferente, no inverno o número de casos continuou alto”, afirma Melissa. 

Segundo ela, isso ocorreu, provavelmente, por conta das mudanças climáticas, que fizeram com que 
o inverno fosse mais quente e devido à circulação do sorotipo DENV2.O número de casos começou a 
diminuir no final de outubro, mas especialistas acreditam que a incidência deve aumentar com a 
chegada do verão e, por este motivo, afirmam que as atitudes de prevenção devem continuar. 
Sempre vão existir pessoas suscetíveis. A única maneira de resolver a epidemia é abolir o Aedes”, 
afirma Melissa. Para prevenção individual o ideal é utilizar repelentes, principalmente no início da 
manhã e no final da tarde. 

Ela alerta ainda para a importância de cada um fazer sua parte no combate ao mosquito. “Olhar o 
quintal, procurar água parada, limpar a piscina, colocar areia nos pratinhos das plantas e ligar para a 
vigilância epidemiológica do seu município se souber de alguma área de risco.”. 
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MÉDICOS TEMEM NOVA EPIDEMIA DE DENGUE TIPO 2 NO RIO DE JANEIRO 
28/12/2019  às 18h37 

Especialistas alertam que o Rio de Janeiro corre risco de voltar a ter uma grande incidência de 
dengue tipo 2, a forma mais agressiva. Esse tipo da doença preocupa os médicos porque costuma ter 
maior grau de letalidade.  

Em 2008, o estado teve a maior epidemia da doença de todos os tempos. O problema é que boa 
parte da população atual não teve contato com o vírus e, por isso, não tem imunidade. 

O alerta dos infectologistas aumenta a importância do combate ao mosquito Aedes Aegypti, que 
também transmite a zika e a Chikungunya. 

Acabar com os criadouros do mosquito é fundamental para evitar a propagação dessas doenças. 
Apesar do conhecimento de quase todos, 80% dos focos estão dentro de casa. 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/134429-medicos-temem-nova-epidemia-de-dengue-tipo-2-no-rio-de-janeiro

