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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 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 emergência em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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Published Date: 2014-03-04 10:52:02 
 

MENINGITE - BRASIL (PIAUÍ): SURTO (?), TAXISTAS.  
 

Taxistas de Teresina temem risco de meningite; 2 já morreram.O medo maior se dá pelo transporte 
de pacientes acometidas de várias doenças, é o que diz um dos profissionais. 
 
Em 2 meses 3 taxistas foram vítimas de meningite em Teresina. Dois morreram e 1 sobreviveu com 
sequela na visão, uma situação que está gerando tensão na categoria. 
 
"Nós taxistas enfrentamos muitas adversidades no dia a dia no nosso trabalho, principalmente na 
saúde porque nós trabalhamos com diversas pessoas acometidas com várias enfermidades, mas 
nenhuma delas está nos causando estranheza e susto como a meningite. Isso nos assusta muito", 
disse o taxista. 
 
Quem está nas ruas não esconde o medo. "A gente lida muito com pessoas que procura Teresina por 
causa de problemas de saúde, mas o que é tão sério para nós parece que não é tão importante assim 
para o Poder Público", afirmou um taxista. 
 
Na sede da associação dos taxistas, em Teresina, existem alertas aos profissionais em relação à 
doença por ser de fácil transmissão. 
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CHOLERA, DIARRHEA AND DYSENTERY UPDATE (08): AFRICA. 

 
The Ministry of Health and Social Services yesterday, 3 Mar 2014, said 18 people have died of cholera 
countrywide since November 2013, while 554 cases were confirmed. The ministry announced in a 
statement recently that it was working closely with WHO and Unicef and other stakeholders, to 
contain the cholera outbreak reported in 6 regions across the country. 

The disease was first reported in the Opuwo district in the northwestern region of Kunene in 
November 2013 where 493 cases were confirmed. "Since then other regions such as Omusati, 
Oshana, and Ohangwena were affected," said health spokesperson Ester Paulus. 

Paulus said on 20 Jan 2014, the ministry declared that the situation had completely stabilised in all 
the regions. She said the 1st confirmed case of cholera in Windhoek was on 5 Feb 2014 in the 
informal settlements of Katutura, where overcrowding, as well as poor hygiene and sanitation 
conditions put the population at risk and increased the risk of further transmission. 

"So far 39 suspected cases have been recorded in Windhoek with 2 confirmed cases, including 2 
deaths," she said. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/


5 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

     

Published Date: 2014-03-06 01:39:48 
 

ZIKA VÍRUS - CHILE (VALPARAÍSO): CASO CONFIRMADO, SURTO (?). 
 
Chile aumenta prevención en isla de Pascua por brote de virus Zika 

El ministerio de Salud de Chile informó el lunes [03/março/2014] del aumento de medidas 
preventivas en la Isla de Pascua contra los virus zika y dengue, transmitidos por el mismo mosquito, 
luego de detectar un brote del primero en esta isla del sureste del océano Pacífico. "Se trata de 1 
caso confirmado y otros 40 casos sospechosos que presentaron la misma sintomatología", señalaron 
a la AFP fuentes del Ministerio de Salud. 

El virus zika es una enfermedad similar al dengue, pero de carácter leve y que se transmite también 
mediante la picadura del mosquito _Aedes aegypti_, que en Isla de Pascua (perteneciente a la región 
continental chilena de Valparaíso) es conocido como Nao Nao. La existencia de casos de Zika alertó a 
las autoridades chilenas de un posible brote de dengue, por lo que se "tomaron todas las medidas" 
para informar y prevenir las dos enfermedades. "Se reforzó el sistema de vigilancia, efectuando un 
seguimiento y estudio de los casos de personas con fiebre y manchas rojas en el cuerpo, dos de los 
síntomas de la enfermedad por Virus Zika, a los que se añade conjuntivitis", señaló la fuente del 
ministerio de Salud. 

Durante el mes de febrero, la Isla de Pascua o Rapa Nui - en el triángulo Polinésico y anexada por 
Chile en 1888 - celebra la Tapati, una fiesta tradicional que reúne a miles de turistas del continente 
americano y de la Polinesia francesa. 

Según el estadounidense Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés), a 
principios de febrero se habían diagnosticado en las islas de la Polinesia francesa 396 casos de Zika, y 
8.262 casos sospechosos, por lo que se presume que turistas procedentes de estas islas pudieron 
transportar el virus hasta Rapa Nui. 
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Publicação: 05/03/2014 

CHIKUNGUNYA, NOVO VÍRUS TRANSMITIDO PELO AEDES, É AMEAÇA REAL NA AMÉRICA 

DO SUL.  

 
Originário da Tanzânia e amplamente disseminado entre países africanos e asiáticos, o vírus 
chikungunya fez as primeiras vítimas em solo caribenho em dezembro e acendeu o sinal de alerta ao 
longo de toda a América do Sul. Muito parecida com a dengue – inclusive o vetor de transmissão, o 
mosquito Aedes aegypti, é o mesmo –, a doença também acarreta febre, dor de cabeça e fadiga. A 
grande diferença está nas dores articulares, que podem acompanhar o paciente por meses. Nos 
casos mais agudos, essas dores se assemelham à artrite reumatoide e em situações extremas podem 
levar a deformidades. Essa foi a primeira vez que o vírus foi transmitido no hemisfério ocidental de 
forma autóctone, ou seja, já contaminou os mosquitos locais. 
 
Os casos registrados anteriormente foram todos importados por meio de turistas picados em países 
onde a doença é endêmica (veja quadro). Inclusive, no Brasil foram identificadas, em 2010, três 
situações como essa. Na época, os viajantes já chegaram infectados vindos da Indonésia e da Índia. 
Até então não havia nenhuma identificação de contágio dentro do continente americano. Diante da 
proximidade e das condições favoráveis, especialistas já cogitam a possibilidade de propagação para 
a América Central e do Sul. "Acho que em cinco anos no máximo ele estará aqui. Mas pode ser 
antes", admite o infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein Artur Timerman, umas das 
principais autoridades no assunto. 
Ciente do risco, o Ministério da Saúde (MS) anunciou a implantação do sistema de vigilância e 
monitoramento da febre do chikungunya no país. Entre as ações adotadas, o órgão emitiu 
comunicado às secretarias estaduais e municipais de Saúde, alertando sobre as características e 
sintomas da doença. Segundo informações da Secretaria de Vigilância em Saúde, do MS, um manual 
está sendo preparado para distribuição entre os profissionais da área. O material trará detalhamento 
completo das ações que devem ser adotadas com foco na prevenção e controle da doença. 
 
"Uma equipe de médicos foi enviada à ilha de Martinica para atualização clínica no manejo de 
pacientes, que servirá para capacitação dos profissionais da área de assistência no Brasil", antecipou 
a secretaria. As medidas não param por aí. Laboratórios centrais de saúde pública (Lacen) das 
secretarias estaduais de Saúde vão ser capacitados com técnicas de diagnóstico para servirem de 
apoio às ações de vigilância, controle e assistência. 
 
GRANDES EVENTOS E COPA  
Pedro Vasconcelos, chefe da seção de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas do Instituto Evandro 
Chagas (IEC), único no Brasil preparado para realizar o diagnóstico da doença, informou que uma 
equipe de profissionais já foi treinada e outra já está sendo formada. Tudo para que, assim que o 
vírus entrar no país, as ações de contenção sejam colocadas em prática. "O risco de o vírus se 
disseminar existe. A chance aumenta com eventos como a Copa do Mundo, que vai atrair milhares 
de pessoas de vários locais para o Brasil, inclusive de áreas onde o vírus já está circulando", observa 

http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/03/05/noticia_saudeplena,147807/chikungunya-novo-virus-transmitido-pelo-aedes-e-ameaca-real-na-ameri.shtml
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Pedro. O especialista lembra que os tipos 1, 2 e 3 do vírus da dengue entraram no país pelo Rio de 
Janeiro, logo depois do período de carnaval, o que também aumenta o alerta. 
 
PRODUÇÃO DE ANTÍGENO 
O Instituto Evandro Chagas é o único laboratório da América Latina a possuir o vírus Chikungunya 
para produção de antígeno e anticorpos utilizados no diagnóstico da patologia. "Foi firmado um 
acordo entre o governo brasileiro e dos Estados Unidos para que recebêssemos esse material e 
pudéssemos realizar a produção local. Desta forma, não dependemos do fornecimento externo", 
observa Pedro Vasconcelos. O vírus chegou no Brasil em 2002 e desde então o antígeno e os 
anticorpos estão sendo elaborados. "Hoje a quantidade que temos vem sendo usada para 
treinamento. Vamos enviar material para alguns poucos laboratórios que são referência regional, 
mas a distribuição mais intensa ocorrerá à medida em que os casos forem confirmados", afirma. A 
Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Minas Gerais, estaria entre os laboratórios candidatos. 
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Bruna Sensêve - Correio BraziliensePublicação:07/03/2014 11:30Atualização:03/03/2014 15:5 

DOENÇA MISTERIOSA, PARECIDA COM A PÓLIO, AVANÇA NOS EUA E CAUSA ALARME 

De maneira misteriosa e devastadora, entre 20 e 25 crianças foram diagnosticadas na Califórnia 
(EUA) com uma síndrome parecida com a poliomielite em seu pior aspecto: a paralisia flácida aguda, 
principalmente dos membros inferiores. Ainda difícil de ser caracterizada pelos cientistas debruçados 
sobre exames, testes e registros desde 2012, quando surgiu o primeiro caso, a doença não parece ter 
um potencial epidemiológico como o mal a que se assemelha. No entanto, o momento agora é de 
alerta para médicos e cientistas que buscam uma possível relação entre os casos, identificar o agente 
causador dos sintomas e medir seu potencial de infecção. Especialistas brasileiros garantem que não 
há motivo para alarde, já que a poliomielite foi erradicada do território nacional há mais 20 aos e não 
existem registros no país de casos similares aos observados nos Estados Unidos. 

Relatos mais aprofundados sobre as primeiras cinco crianças diagnosticadas serão feitos durante a 
Reunião Anual da Academia Americana de Neurologia, que acontecerá entre 26 de abril e 3 de maio 
deste ano (veja infográfico). Os dois pesquisadores principais do trabalho são Emanuelle Waubant, 
da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e Keith Van Haren, professor de neurologia da 
Universidade de Stanford. As duas dezenas de casos registrados ocorreram nos últimos 18 meses, em 
crianças entre 2 e 16 anos. Todas estavam regularmente vacinadas contra a poliomielite e com uma 
boa resposta imunológica à vacina. “A paralisia pode ser grave: de um braço paralisado no mínimo 
para ambos os braços e as pernas paralisados”, detalha Waubant. Ela explica que a recuperação 
desses pacientes tem sido muito ruim, apesar de eles terem sido submetidos a um tratamento 
agressivo. 

A poliomielite é uma doença contagiosa que, muitas vezes, causa a paralisia. Os Estados Unidos 
experimentaram uma epidemia da enfermidade em 1950, até que uma vacina foi introduzida. Os 
pesquisadores ressaltam que, embora o poliovírus tenha sido erradicado da maioria dos países, 
outros patógenos também podem ferir a coluna vertebral levando a uma síndrome parecida à 
doença. Um dos fatores que começa a chamar atenção para a misteriosa infecção é que, em duas das 
cinco crianças que receberam os primeiros diagnósticos, foi encontrado o enterovírus 68, micro-
organismo da mesma família que o poliovírus causador da poliomielite. 

A pesquisadora da Universidade da Califórnia conta que, ainda assim, não está claro se o enterovírus 
68 está relacionado com a apresentação da doença. Isso porque os casos analisados foram trazidos a 
conhecimento depois de várias semanas e, assim, amostras para estudos virais podem não ter sido 
contributivas. Ela destaca que a situação ficou ainda mais evidente quando as crianças foram 
submetidas a tratamentos como a entrega intravenosa de imunoglobinas e a troca de plasma. 

http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/03/07/noticia_saudeplena,147780/doenca-misteriosa-parecida-com-a-polio-avanca-nos-eua-e-causa-alarme.shtml
mailto:jornalismo@uai.com.br
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Waubant reforça que um trabalho intenso é realizado com a comunidade médica para aumentar a 
conscientização sobre esses casos a fim de que eles possam ser diagnosticados mais cedo e amostras 
adequadas possam ser enviadas imediatamente ao Departamento de Saúde Pública da Califórnia. 
“Não houve nenhum aumento rápido nesses casos nos últimos 18 meses, de modo que não há 
evidência de uma epidemia”, acrescenta. Ela garante que não há qualquer motivo para pânico. A 
única recomendação direcionada ao público norte-americano é que, se, em um cenário remoto, uma 
criança ou um adulto desenvolver uma paralisia abrupta, a pessoa deve ser levada a um neurologista 
o mais rápido possível. 

O trabalho nas instituições norte-americanas surgiu quando os cientistas notaram os casos nos 
centros médicos em que atuam e decidiram procurar histórias semelhantes no resto da Califórnia. 
Eles revisaram todos os casos parecidos ao da pólio entre crianças que tiveram amostras descritas 
em programas neurológicos e testes de vigilância do estado entre agosto de 2012 a julho de 2013. 
Foram incluídos na análise casos de de paralisia de um ou mais membros sem a constatação de 
situação anormal na medula espinhal por meio de exames de ressonância magnética. Não foram 
consideradas crianças que preenchiam os critérios para a síndrome de Guillain-Barré e botulismo, 
que podem causar sintomas semelhantes. 

Sem vacinas 

Segundo o professor da Santa Casa de São Paulo Marco Aurélio Palazzo Safadi, também membro do 
Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doença misteriosa 
gera um quadro que é igual ao da poliomielite, mas não é exclusivo do vírus da pólio. “Nos tempos 
pré-vacina, os casos de paralisia aguda flácida eram classicamente associados ao vírus da pólio, que 
era o grande vilão. Agora, continuamos tendo casos assim, mas, felizmente, causados por outros 
agentes.” Entre esses patógenos, estão os do grupo dos enterovírus, ao qual também pertence o 
poliovírus. 

“Essas outras causas são muito mais raras e não existem vacinas para elas. Portanto, continuam 
circulando e acometem milhões de indivíduos todos os anos. O que chama atenção para a Califórnia 
é que todos os casos são relatados no mesmo local”, analisa. Outro ponto destacado pelo 
infectologista é que não foi observado um vínculo epidemiológico direto entre as crianças. “Ou seja, 
não eram parentes, primos, colegas de escola. Os casos ocorreram de forma independente.” 

Safadi indica que não há motivo para alarde. Já existem registros na literatura de vários surtos de 
paralisia aguda flácida por um determinado enterovírus. “Às vezes, aparece um enterovírus mais 
agressivo, com uma capacidade maior de provocar esse tipo de evento. Esses surtos não tinham 
exatamente a características do de agora. Cada um é peculiar”, compara. 

Segundo o infectologista, a descoberta desses surtos normalmente se dá da mesma forma. As 
autoridades percebem um número maior de casos no mesmo local, levantando a suspeita do 
problema. “Alguns desses surtos foram associados especificamente a um tipo de vírus. Às vezes, eles 
cessam naturalmente, é uma evolução do micro-organismo”, diz Safadi. Ele lembra de um episódio 
na Jamaica há cerca de 20 anos. Descobriu-se que era um ecovírus, que é um subtipo de enterovírus. 
“Era mais agressivo. Também não era pólio. De repente, passou, não continuou progredindo.” 


