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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: 2014-01-07 22:34:17 

HEPATITIS E - UGANDA: (KARAMOJA) DEATHS. 
 
An outbreak of hepatitis E virus infection confirmed on New Year's Eve [31 Dec 2013] in the Karamoja 
[sub-region] of Uganda has to date [6 Jan 2014] resulted in 344 people sickened and 13 fatalities, 
according to a report from the Ugandan news source, The Observer. The Health Ministry's director 
general of health services, Dr Jane Ruth Aceng, explained that the outbreak is attributed to unsafe 
water sources like rivers and ponds, poor sanitation and hygiene and low latrine coverage in the 
district. "Karamoja sub-region is prone to this disease because of its low latrine coverage and lack of 
safe drinking water," Aceng said. 
 
According to the WHO, hepatitis E is a waterborne disease, and contaminated water or food supplies 
have been implicated in major outbreaks. The ingestion of raw or uncooked shellfish has also been 
identified as the source of sporadic cases in endemic areas. The risk factors for hepatitis E are related 
to poor sanitation in large areas of the world and shedding of the hepatitis E virus in feces. It is 
usually a self-limiting infection and resolves within 4-6 weeks. Occasionally, a fulminant form of 
hepatitis E develops (acute liver failure), which can lead to death. 
 
Fulminant hepatitis occurs more frequently during pregnancy. Pregnant women are at greater risk of 
obstetrical complications and mortality from hepatitis E, which can induce a mortality rate of 20 
percent among pregnant women in their 3rd trimester. 
 
Globally, there are approximately 20 million incidents of hepatitis E infections every year. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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Hepatite E - Uganda: (Karamoja) MORTES (Versão traduzida utilizando o Google tradutor) 

Um surto de infecção pelo vírus da hepatite E confirmou na véspera do Ano Novo [ 31 de dezembro 

de 2013 ] no Karamoja [ sub- região ] de Uganda tem até hoje [ 6 de janeiro de 2014 ] resultou em 

344 pessoas adoeceram e 13 mortes , de acordo com um relatório do fonte de notícias de Uganda , 

The Observer. O Ministério da Saúde diretor-geral dos serviços de saúde , o Dr. Jane Ruth Aceng , 

explicou que o surto é atribuída a fontes de água inseguras como rios e lagoas, saneamento e higiene 

deficientes e baixa cobertura de latrina no distrito. " Karamoja sub- região é propensa a esta doença 

por causa de sua baixa cobertura latrina e falta de água potável ", disse Aceng . 

 

Segundo a OMS , a hepatite E é uma doença de veiculação hídrica, e de água ou alimentos 

contaminados suprimentos têm sido implicados em surtos importantes. A ingestão de mariscos crus 

ou cozidos também foi identificado como sendo a fonte de casos esporádicos em áreas endémicas. 

Os fatores de risco para a hepatite E estão relacionados à falta de saneamento em grandes áreas do 

mundo e derramamento do vírus da hepatite E nas fezes. Ele geralmente é uma infecção 

autolimitada e resolve dentro de 4-6 semanas. Ocasionalmente, uma forma fulminante da hepatite E 

desenvolve ( insuficiência hepática aguda ) , o qual pode levar à morte . 

 

A hepatite fulminante ocorre mais frequentemente durante a gravidez. As mulheres grávidas correm 

maior risco de complicações obstétricas e mortalidade por hepatite E , o que pode induzir a uma taxa 

de mortalidade de 20 por cento entre as mulheres grávidas em seu terceiro trimestre. 

 

Globalmente, há aproximadamente 20 milhões de casos de infecções de hepatite E todos os anos. 
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Published Date: 2014-01-08 19:50:51 

ZIKA VIRUS - FRENCH POLYNESIA 

Officials say 20 000 people have sought medical help from Zika virus [infection], but officials fear 
many more thousands could be infected. 
 
Zika fever is a viral illness [the virus is related to other flaviviruses], similar to dengue fever, 
chikungunya, yellow fever, and Japanese encephalitis [the Zika virus infection's clinical illness is 
different from yellow fever and Japanese encephalitis virus infection cases. Mod TY]. 
 
The head of the surveillance office in French Polynesia, Dr Henri-Pierre Mallet, says that among some 
people affected by Zika, 30 cases of Guillain-Barre syndrome have also developed. "This means they 
are very likely linked with the epidemic of Zika and maybe associated with the epidemic of dengue 
that we face also, and, in this condition of viral infections circulating in the country, we have these 
cases of Guillain-Barre, which can be a serious disease." 
 
Dr Mallet says Guillain-Barre can cause life-threatening complications, in particular if the respiratory 
muscles are affected or if the autonomic nervous system is involved. 

ZIKA VÍRUS - Polinésia Francesa (versão traduzida utilizando o Google tradutor) 

Autoridades dizem que 20 000 pessoas procuraram ajuda médica de vírus Zika [ infecção ] , mas as 

autoridades temem muitos mais milhares podem estar infectados . 

 

Zika febre é uma doença viral [ o vírus está relacionado com outros flavivírus ] , semelhante a 

dengue, a chikungunya , febre amarela e encefalite japonesa [ doença clínica da infecção pelo vírus 

Zika é diferente de febre amarela e casos de infecção vírus da encefalite japonesa . Mod TY ] . 

 

O chefe do escritório de vigilância na Polinésia Francesa , o Dr. Henri -Pierre Mallet, diz que entre 

algumas pessoas afetadas por Zika , 30 casos de síndrome de Guillain -Barre também desenvolveram 

. “Isso significa que eles são muito provavelmente relacionados com a epidemia de Zika e talvez 

associado à epidemia de dengue que enfrentamos também, e, nesta condição de infecções virais 

circulantes no país, temos os casos de síndrome de Guillain- Barre o que pode ser uma doença 

grave”. 

 

Dr Mallet diz Guillain -Barre pode causar complicações com risco de vida , em particular, se os 

músculos respiratórios são afetados ou se o sistema nervoso autônomo está envolvido. 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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09 Janeiro de 2014 - 09:00h 

Palestina tem 20 casos com suspeitas de coqueluche. 

Certidão de óbito de recém-nascida aponta doença como causa de morte; populares apontam surto no 
município 

A coqueluche, doença infecciosa e transmissível que atinge o sistema respiratório, está fazendo vítimas no 
sertão de Alagoas. A recém-nascida Alessandra Costa dos Santos, de apenas um mês e doze dias, foi vítima 
fatal da doença na segunda-feira, enterrada ontem, na cidade de Palestina. Lá, pelo menos vinte pessoas 
podem estar infectadas pela bactéria, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). 

Na cidade – onde muitas pessoas nem sequer já ouviram falar da doença -, o assunto de ontem não foi 
outro que não o mutirão programado para hoje no posto de saúde local no intuito de identificar novos 
casos de coqueluche e iniciar o tratamento dos que receberam, ainda ontem, o resultado positivo dos 
exames realizados em novembro pela Sesau. 

“Ela estava tossindo em casa, pensei que era só uma tosse normal. Depois eu vi que a tosse estava demais. 
A médica mandou ir pra Santana [do Ipanema], internaram ela e falaram que era suspeita de coqueluche, 
que foi confirmada na certidão de óbito que vem dizendo os motivos como parada cardiorrespiratória, 
insuficiência respiratória e coqueluche. Nunca ouvi dizer dessa doença, só pouco antes de ganhar ela, foi 
que ouvi comentários que já tinha casos suspeitos em Palestina”, disse a mãe de Alessandra, Roseane 
Costa de Carvalho. 

A Tribuna Independente teve acesso ao laudo médico de Alessandra que comprova a morte por 
coqueluche. Mas a gerente do Núcleo das Doenças Imunopreveníveis da Sesau, Claudeane Nascimento 
dos Santos, nega a existência de casos na cidade. Ela disse que em novembro do ano passado cerca de 
vinte coletas foram realizadas em Palestina, de pessoas com suspeita de estar com a doença. 

“A doença é prevenida com a vacina aos dois meses de idade. A causa da morte da criança ainda não foi 
confirmada, é um caso suspeito porque ainda não foi realizada a fiscalização. Algumas pessoas já foram 
identificadas no município com sintomas da doença, mas nenhuma foi isolada. Solicitamos que fizessem 
uma atualização do cartão de vacina das crianças da cidade e também a coleta de mais pessoas que estão 
com sintomas”, disse a gerente. 

Mutirão contra a doença é realizado hoje 

Depois da morte da recém-nascida Alessandra Costa dos Santos, em Palestina, hoje começam as ações de 
bloqueio vacinal seletivo contra coqueluche. As equipes das secretarias municipal e estadual de Saúde 
realizam um mutirão na cidade no intuito de atualizar o histórico de imunização da população, que ainda 
não tem confirmado nenhum caso de coqueluche, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). 

http://www.tribunahoje.com/noticia/90116/interior/2014/01/09/palestina-tem-20-casos-com-suspeitas-de-coqueluche.html
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“O município já está orientado a fazer as ações: o bloqueio vacinal seletivo com a vacina pentavalente e a 
DTP. São vacinas de rotina e os técnicos vão fazer uma avaliação da cidade que ainda não tem nenhum 
caso confirmado”, disse a gerente de Núcleo das Doenças Imunopreveníveis da Sesau, Claudeane 
Nascimento. 

Porém vinte pessoas já fizeram o exame no final do mês passado e o resultado teria saído ontem para 
parte delas. Segundo a dona de casa Sirleide dos Santos, 25 anos, uma enfermeira da cidade foi à casa dela 
ontem a tarde para avisar resultado positivo do exame de seu filho, de um ano de idade. 
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Fatal H5N1 case in Canada is North America's first 

Jan 08, 2014 

The first human H5N1 case in North America involved a Canadian who fell ill while flying from Beijing 
to Vancouver, B.C. 

Canadian officials announced today that an Alberta resident who traveled to Beijing in December has 
died of H5N1 avian influenza, marking the first human H5N1 case reported in North America. 

The victim, who was not identified, was admitted to an Alberta hospital on Jan 1 and died Jan 3, the 
government of Alberta said in a statement. 

At an afternoon press conference, Canadian officials said the victim flew on Dec 27 from Beijing to 
Vancouver and then to Edmonton. They described the risk of transmission of the virus to fellow 
airline passengers or other contacts of the person as very low. 

"This is a very rare and isolated case," Dr. James Talbot, Alberta's chief medical officer of health, said 
in the Alberta statement. "Avian influenza is not easily transmitted from person to person. It is not 
the same virus that is currently present in seasonal influenza in Alberta. 

"Public health has followed up with all close contacts of this individual and offered Tamiflu 
[oseltamivir] as a precaution. None of them have symptoms and the risk of developing symptoms is 
extremely low. Precautions for health care staff were also taken as part of this individual's hospital 
treatment. 

"I expect that with the rarity of transmission and the additional precautions taken, there will be no 
more cases in Alberta," Talbot said. 

H5N1 infection is usually traced to contact with diseased poultry, but a few cases of probable human-
to-human transmission have been reported in connection with prolonged close contact. 

Officials said it was unclear how the person caught the virus, but there is no evidence of person-to-
person transmission, according to a Canadian Press (CP) report. 

Seeking to protect the victim's identity, the government gave no information on the patient's age, 
gender, or occupation, nor did it disclose where he or she was hospitalized. 

The World Health Organization (WHO) lists a total of 648 human H5N1 cases as of Dec 20, 2013, 
including 384 deaths. China had two cases in 2013, both fatal, according to the WHO. 

Officials at the press conference said the victim traveled with two companions, who are being 
monitored for signs of illness. 
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They said the person flew on Air Canada flight 030 from Beijing to Vancouver and, after a few hours' 
layover, on Air Canada flight 244 from Vancouver to Edmonton. Passengers on those flights will be 
contacted, mainly to reassure them that their risk is low, but also to advise them to contact local 
medical officials if they experience symptoms, health officials said. 

The person's first symptoms developed during the trip from Beijing to Vancouver, CBC News 
reported. 

Canadian officials described the person's symptoms as fever, malaise, and headache—an unusual 
presentation that suggested central nervous system involvement. One official said the signs were 
"more consistent with a subset of H5 cases which don't start with a primary respiratory 
presentation." 

The patient was previously healthy, officials said. In investigating the case, they found that the 
person was co-infected with a common type of coronavirus—not the SARS (severe acute respiratory 
syndrome) coronavirus. (They didn't mention the Middle East respiratory syndrome coronavirus, 
which has been confined to the Middle East and to a few European and north African countries.) 

One official said it was initially thought that the combination of two viruses might explain the severe 
illness, but because H5N1 infections are often severe, they concluded that that's not very likely. 

Commenting on the case today, infectious disease expert Michael T. Osterholm, PhD, MPH, said he is 
surprised that more H5N1 cases have not been exported from areas where the virus is endemic to 
other parts of the world. 

He voiced agreement that the risk of transmission to others is probably very low. "This doesn't 
fundamentally change the risk picture for H5N1 around the world," he said. 

Osterholm is director of the University of Minnesota's Center for Infectious Disease Research and 
Policy, which publishes CIDRAP News. 
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Caso fatal H5N1 no Canadá é o primeiro da América do Norte (versão traduzida utilizando o Google 
tradutor). 
 
O primeiro caso humano H5N1 na América do Norte envolveu um canadense que adoeceu durante o 
vôo de Pequim para Vancouver, BC. 
 
A vítima, que não foi identificado, foi internado em um hospital de Alberta em 01 de janeiro e 
morreu 03 de janeiro , o governo de Alberta , disse em um comunicado. 
 
Em uma conferência de imprensa à tarde , as autoridades canadenses disseram que a vítima voou em 
27 de dezembro de Pequim para Vancouver e depois para Edmonton. Eles descreveram o risco de 
transmissão de vírus para os passageiros de avião colegas ou outros contactos da pessoa como muito 
baixo. 
 
"Este é um caso muito raro e isolado ", o Dr. James Talbot , diretor médico de Alberta de saúde, disse 
no comunicado Alberta. “A gripe aviária não é facilmente transmitido de pessoa para pessoa. Ele não 
é o mesmo vírus que está presente na gripe sazonal, em Alberta. 
 
" A saúde pública tem seguido com todos os contatos próximos desta pessoa e ofereceu Tamiflu [ 
oseltamivir ] como medida de precaução . Nenhuma delas tem sintomas eo risco de desenvolver os 
sintomas é extremamente baixo. Precauções para a equipe de saúde também foram tomadas como 
parte deste tratamento hospitalar do indivíduo. 
 
"Espero que, com a raridade da transmissão e as precauções adicionais tomadas , não haverá mais 
casos em Alberta ", disse Talbot . 
 
Infecção pelo vírus H5N1 é geralmente atribuída ao contato com aves doentes, mas alguns casos de 
transmissão de humano para humano provável têm sido relatados em conexão com contato próximo 
prolongado. 
 
Autoridades disseram que não estava claro como a pessoa pegou o vírus , mas não há evidência de 
transmissão pessoa -a-pessoa , de acordo com um relatório Canadian Press ( CP ) . 
 
Visando proteger a identidade da vítima , o governo não deu informações sobre a idade do paciente , 
sexo ou ocupação , nem revelar onde ele ou ela foi hospitalizada . 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS ) lista um total de 648 casos de H5N1 humanos a partir de 20 
de dezembro de 2013 , incluindo 384 mortes. China teve dois casos em 2013, ambos fatais, segundo 
a OMS . 
 
Funcionários da conferência de imprensa disse que a vítima viajou com dois companheiros, que 
estão sendo monitorados por sinais de doença. 
 
Eles disseram que a pessoa voou no vôo Air Canada 030 de Pequim para Vancouver e , depois de 
parada de algumas horas , no vôo Air Canada 244 de Vancouver a Edmonton. Os passageiros de esses 
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voos serão contatados, principalmente para tranquilizá-los que o risco é baixo, mas também para 
aconselhá-los entrar em contato com as autoridades médicas locais, se apresentar sintomas, 
disseram autoridades de saúde. 
 
Primeiros sintomas da pessoa desenvolvidas durante a viagem de Pequim a Vancouver, CBC News. 
 
As autoridades canadenses descreveu os sintomas da pessoa , como febre , mal-estar e dor de 
cabeça , uma apresentação incomum que sugere o envolvimento do sistema nervoso central . Um 
funcionário disse que os sinais eram " mais consistente com um subconjunto de casos H5 que não 
começam com uma apresentação respiratória primária. " 
 
O paciente era previamente saudável , disseram autoridades. Ao investigar o caso, eles descobriram 
que a pessoa era co -infectados com um tipo comum de coronavírus , não o SARS ( síndrome 
respiratória aguda grave ) coronavírus . (Eles não mencionou o Oriente Médio respiratória 
coronavírus síndrome, que foi confinado ao Oriente Médio e alguns países europeus e norte- 
Africano.) 
 
Um funcionário disse que foi inicialmente pensado que a combinação de dois vírus pode explicar a 
doença grave , mas porque as infecções do H5N1 são muitas vezes graves , eles concluíram que isso 
não é muito provável. 
 
Comentando sobre o caso hoje , especialista em doenças infecciosas Michael T. Osterholm , PhD, 
MPH, disse que está surpreso que os casos mais H5N1 não foram exportados para áreas onde o vírus 
é endêmico para outras partes do mundo. 
 
Ele expressou concordância de que o risco de transmissão para os outros é provavelmente muito 
baixo. "Isso não muda fundamentalmente o quadro de risco para o H5N1 em todo o mundo”, disse 
ele. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 
PREFEITURA DO RECIFE 

  SECRETARIA DE SAÚDE 

SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 

 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE. 

Fone: 3355-3183 

 

 

Pernambuco em alerta com aumento de casos de sarampo em todo o Estado. 

Publicado em 10.01.2014, às 00h02h 

Pernambuco atravessa um surto de sarampo. O curioso disto é que o território brasileiro possui uma 
certificação internacional que o classifica como país livre da doença, emitida em 2012 pela 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Naquele ano, houve apenas um caso confirmado de 
sarampo no Estado. Em 2013, contudo, foram registradas 689 notificações suspeitas da doença, das 
quais 138 oficialmente confirmadas, além da morte de um bebê de sete meses no município de 
Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Hoje, ainda há 230 ocorrências em investigação e 
as demais foram descartadas. 
 
Para receber a certificação da Opas, o então ministro da Saúde, José Gomes Temporão, deu entrada 
no pedido em 2010. Para garantir o documento, o Governo Federal conseguiu provar que a 
cobertura vacinal atingiu o patamar de 95% da população, além de comprovar que a última 
transmissão da doença dentro do território brasileiro havia acontecido dez anos antes, em 2000. O 
sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral, extremamente contagiosa e muito comum na 
infância. A transmissão ocorre diretamente, de pessoa a pessoa, geralmente por tosse e espirros. 

Em meio ao atual surto do sarampo em Pernambuco, a suposta eliminação da doença no Brasil 
parece brincadeira de mau gosto. Mais da metade dos casos está concentrada na RMR e zonas da 
Mata, mas também houve registros em Caruaru (Agreste) e uma suspeita em Ouricuri (Sertão). De 
acordo com a diretora de Controle de Doenças do Estado, Rosilene Hans, entre os municípios mais 
críticos estão Recife, Cabo de Santo Agostinho e Goiana. Confira abaixo o mapa do surto: 

Sobre o assunto, o Governo Federal se posiciona por meio de nota oficial: “para garantir a 
interrupção da transmissão [do vírus], o Ministério da Saúde enviou cerca de 900 mil doses da vacina 
tríplice viral entre julho e novembro de 2013 para Pernambuco. Também no mês de novembro, o 
Ministério da Saúde apoiou a Secretaria Estadual de Saúde para que fosse realizada uma campanha 
de vacinação para crianças menores de cinco anos, em 16 municípios prioritários do estado”, diz 
trecho da nota. 
 
Com uma experiência de mais de dez anos na área de epidemiologia, a enfermeira sanitarista 
Rosilene Hans alerta ainda que, mesmo o público mais vulnerável sendo formado por crianças com 
idades entre seis meses e menores de cinco anos, adultos também correm risco de contaminação por 
sarampo. 

As autoridades da área de saúde alegam que os casos no Brasil são "importados" de outros países, 
em especial os europeus, como a França, onde a doença não foi controlada. Segundo a SES, os casos 
de sarampo no Estado se intensificaram após o Carnaval, quando muitos turistas vieram participar 
das tradicionais festas momescas. Em ano de Copa do Mundo, a alegação de que os turistas podem 

http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/grande-recife/noticia/2014/01/10/pernambuco-em-alerta-com-aumento-de-casos-de-sarampo-em-todo-o-estado-464518.php
http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/grande-recife/noticia/2014/01/10/pernambuco-em-alerta-com-aumento-de-casos-de-sarampo-em-todo-o-estado-464518.php
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"trazer" o sarampo se torna ainda mais preocupante. 
 
Rosilene Hans alerta que “os casos recomeçaram em abril e o tipo de vírus identificado é o D8, muito 
comum na Europa, Ásia e Canadá. As primeiras pessoas diagnosticadas com a doença tiveram 
contato com indivíduos que viajam para essas regiões de risco”. 

Apesar da justificativa para o ressurgimento do sarampo, a dona de casa Gabriela Hangelita da Silva, 
20 anos, não sabe como o filho de um ano e cinco meses pode ter contraído a doença. Nirlan Gabriel 
teve febre num domingo e a família acreditava se tratar de uma reação natural do corpo para o 
nascimento dos dentinhos. No entanto, na segunda-feira, o menino apresentou pintinhas vermelhas 
pelo corpo, principalmente no rosto, além de coriza, conjuntivite e tosse. A mãe do garoto decidiu 
levá-lo à Unidade de Saúde mais próxima de onde moram, no bairro de Maranguape II, em Paulista. 
No local, a pediatra confirmou que Nirlan apresentava todos os sinais que apontavam para o 
sarampo. 
 
"Meu filho tomou as duas doses da vacina (tríplice viral) e não teve contato com ninguém doente. 
Não viajamos, nem tivemos contato com ninguém que tenha saído do País. Não sei como ele pegou 
(sarampo)", relata Gabriela Hangelita. O caso ainda não consta como confirmado nos registros do 
município ou do Estado. Porém, como forma de proteção, a Secretaria de Saúde da cidade vacinou 
todas as pessoas que têm, ou tiveram, contato com o pequeno Nirlan. A ação incluiu os familiares da 
criança e todos os moradores da rua onde a família reside. 

A infectologista pernambucana Vera Magalhães é taxativa quando o assunto é sarampo. “Na 
verdade, já existem alguns casos de sarampo, inclusive em outros estados há algum tempo, mas só 
agora que está sendo configurado que ele voltou, porque havia sido considerado erradicado”, avalia 
a especialista em Medicina Tropical. A médica ainda confirma que a suposta extinção da doença no 
Brasil pode ter feito a população ter ficado desleixada em relação ao sarampo. “Acredito, sim, que a 
falta de registro pode ter feito as pessoas acharem que estavam totalmente protegidas. Aí deixa de 
vacinar e quando a doença volta, vem com tudo, né?”, comenta a infectologista. 
 
Segundo a médica, há cerca de 30 anos, o sarampo era um problema seríssimo, sendo uma das 
principais causas de óbito entre as crianças com menos de um ano. “A volta dessa doença é 
retroceder 30 anos na nossa evolução. O alerta é importante porque, em casos de complicações, a 
vítima pode ficar cega e até morrer”, reforça a especialista. 
 
A enfermeira Rosilene Hans afirma ainda que os sintomas da doença podem ser confundidos, 
inclusive, com os da dengue. 
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Copa do Mundo no Brasil pode estimular proliferação de doenças importadas. 

Publicado em 12.01.2014, às 20h08h 

Em meio à euforia para a realização da Copa do Mundo 2014 no Brasil, as autoridades da área de 

saúde pública estão atentas aos casos de doenças comuns em outros países que podem se proliferar 

entre os brasileiros. A Arena Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife, por exemplo, receberá 

os jogos das seleções da Alemanha, Estados Unidos, Croácia, México, Japão, Costa Rica e Itália. 

 

Segundo as análises do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, da Secretaria de 

Saúde de Pernambuco, os torcedores vindos destes países podem trazer em seus organismos 

doenças como rubéola, varicela, gripes aviárias e suínas, cólera, entre outras. Todas essas 

enfermidades se tornaram, com o tempo, incomuns entre a população brasileira, o que pode tornar 

os moradores locais mais vulneráveis por falta de anticorpos específicos. 

A diretora de Controle de Doenças do Estado, Rosilene Hans, admite que existem riscos, mas 
confirma que o Estado tem feito um trabalho intensivo para evitar surtos de doenças infecciosas 
entre os pernambucanos. "Existe um plano para esses eventos de massa, como carnaval, Copa do 
Mundo, Copa das Confederações. Ao visualizar esses cenários de suspeita de doenças, nós fazemos 
investigações e ações de bloqueio, vacinando e orientando", explica a enfermeira sanitarista. 

Entre os trabalhos para evitar infecção de doenças incomuns no território pernambucano, a 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) alega que tem realizado esquemas de imunização junto aos 
profissionais da área e grupos específicos que manterão contato com os turistas estrangeiros, como 
taxistas e agentes de turismo. 

Além das doenças que podem ser "importadas" durante a Copa do Mundo FIFA 2014, o infectologista 
Demétrius Montenegro alerta para outra questão preocupante: as doenças que os estrangeiros 
podem contrair no Brasil. "No caso do Nordeste, nós temos um grande problema com relação à 
dengue. No Norte do País, a atenção já é com a malária e a febre amarela. São doenças que não são 
comuns na Europa e podem causar surtos fora do nosso País", disse o especialista. 

Para evitar contaminações, a orientação dos especialistas é que os brasileiros devem atualizar seus 
cartões de vacina. Já os turistas devem atender as recomendações de imunização feitas pelas 
organizações de saúde de seu país de origem. Nas duas situações, uma importante arma contra 
possíveis infecções é sempre lavar as mãos. "Isso evita que nós coloquemos microrganismos 
causadores de doenças em contato com as mucosas da boca, por exemplo", ressalta Demétrius 
Montenegro. 

 

http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/grande-recife/noticia/2014/01/12/copa-do-mundo-no-brasil-pode-estimular-proliferacao-de-doencas-importadas-464693.php
http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/grande-recife/noticia/2014/01/12/copa-do-mundo-no-brasil-pode-estimular-proliferacao-de-doencas-importadas-464693.php
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Published Date: 2014-01-12 20:24:27 
 

AVIAN INFLUENZA, HUMAN (15): CHINA, H7N9. 

The steady pace of new H7N9 influenza infections in China continued today [10 Jan 2014] with 
reports of 6 more cases, one of them fatal, and the 1st notification of the year [2014] from Fujian 
province, the country's 4th to detect the novel virus over the past several weeks. 
 
Of the patients, 2 are from southern China's Guangdong province, which seems to be a hotspot of 
H7N9 activity, which started picking up again in October 2013 after a lull over the late spring and 
summer. 
 
In a related development today [10 Jan 2014], animal health officials in Guangdong reported more 
H7N9 findings from a restaurant and some live poultry markets, according to media reports. 
 
Details on the 6 new cases were reported today [10 Jan 2014] in 2 separate statements from Hong 
Kong's Centre for Health Protection (CHP). The patients from Guangdong are both from Foshan and 
are a 42-year-old woman who works with poultry and a 59-year-old woman. 
 
The 2 women have mild infections, according to a report from Xinhua, China's state news agency. 
Today's [10 Jan 2014] official notices and media reports contained no details about poultry exposure 
in the other new cases. 
 
Of the new patients, 2 are from Zhejiang province, a 30-year-old man and a 79-year-old woman, both 
of whom are in critical condition, according to the CHP. 
 
In a separate statement, the CHP said a 54-year-old man from the Jiangsu province city of Nanjing 
started having symptoms on 28 Dec [2013] and was hospitalized on 5 Jan [2014], where he is 
currently in serious condition. 
 
The latest death from the disease is related to a newly reported case from Fujian province, in a 38-
year-old man from Quanzhou who had an underlying medical condition, according to the CHP. His 
infection is the 1st H7N9 case reported in Fujian since late April 2013. 
 
Meanwhile, the World Health Organization (WHO) today [10 Jan 2014] acknowledged that it had 
received reports of 2 other H7H9 [virus infection] cases that were detected over the past week, those 
involving a 65-year-old man reported on 8 Jan [2014] as Hong Kong's 3rd infection imported from the 
mainland and a 51-year-old woman from Zhejiang province, whose illness was 1st reported yesterday 
[9 Jan 2014] [see http://www.who.int/csr/don/2014_01_10_h7n9/en/index.html]. 
 

http://www.who.int/csr/don/2014_01_10_h7n9/en/index.html
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Today's [10 Jan 2014] new H7N9 cases raise the unofficial total of infections in the outbreak to 163 
and the death toll to 50; 15 cases have been reported since the 1st of the year [2014] by China and 
its close neighbors. 
 
In other developments, the H7N9 virus has been found in environmental samples from a restaurant 
and near wet markets in Guangdong, Want China Times, an English news web site based in Taiwan, 
reported today [10 Jan 2014]. The report cited Southcn.com, a Guangdong-based news web site. 
 
According to the report, 3 of 17 samples from a restaurant in Guangzhou tested positive for the virus. 
The report also said a recently confirmed H7N9 patient had delivered live chickens from Foshan to 
the eatery; 2 of the 3 samples were from poultry, and another was from a chopping board. 
Authorities have sterilized the restaurant and have found no illnesses among the restaurant staff. 
 
According to the story, 4 positive samples were also found in testing near Guangzhou wet markets in 
Zecheng and Zuhan districts. Also, 8 of 34 samples taken outside a wet market in the city of 
Shantou's Jinping district were positive for the virus, according to the Times report. 

 

GRIPE DAS AVES HUMANA ( 15): CHINA , H7N9 (Versão traduzida utilizando o Google tradutor) 
O ritmo constante de novas infecções de gripe H7N9 na China continuou hoje [ 10 jan 2014 ] com 
relatos de mais 6 casos , um deles fatal , ea primeira notificação do ano [ de 2014] da província de 
Fujian , 4 ª do país para detectar a novela vírus ao longo das últimas semanas . 
 
Dos pacientes , dois são da província de Guangdong, sul da China , o que parece ser um hotspot da 
atividade H7N9 , que começou a pegar novamente em outubro de 2013 depois de uma calmaria 
durante a Primavera eo Verão tardio. 
 
Em um desenvolvimento relacionado hoje [ 10 jan 2014 ] , as autoridades sanitárias na província de 
Guangdong relataram mais resultados H7N9 de um restaurante e alguns mercados de aves vivas , de 
acordo com relatos da mídia . 
 
Detalhes sobre os seis novos casos foram registrados hoje [ 10 de janeiro de 2014 ] , em 2 
declarações separadas do Centro de Hong Kong para a Protecção da Saúde ( CHP) . Os pacientes de 
Guangdong são ambos de Foshan e é uma mulher de 42 anos de idade, que trabalha com aves e uma 
mulher de 59 anos de idade. 
 
As duas mulheres têm infecções leves , de acordo com um relatório da Xinhua , agência de notícias 
estatal da China . [ 10 jan 2014 ] avisos oficiais de hoje e relatórios de mídia não continha detalhes 
sobre a exposição de aves nos outros casos novos . 
 
Dos novos pacientes , dois são da província de Zhejiang, um homem de 30 anos de idade e uma 
mulher de 79 anos de idade , ambos os quais estão em estado crítico , de acordo com o CHP . 
 
Em um comunicado separado, o CHP disse que um homem de 54 anos de idade, da província de 
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Jiangsu cidade de Nanjing começou a ter sintomas em 28 de dezembro [ de 2013] e foi hospitalizado 
no dia 05 de janeiro [ de 2014] , onde ele está atualmente em estado grave. 
 
A última morte pela doença está relacionada com um caso relatado recentemente da província de 
Fujian , em um homem de 38 anos de idade, de Quanzhou , que tinha uma condição médica 
subjacente , de acordo com o CHP . Sua infecção é o primeiro caso de H7N9 notificados em Fujian 
desde o final de abril de 2013. 
 
Enquanto isso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) hoje [ 10 de janeiro de 2014 ] reconheceu que 
tinha recebido relatos de dois outros H7H9 [ infecção pelo vírus ] casos que foram detectados 
durante a semana passada , as que envolvem um homem de 65 anos de idade, informou em 8 de Jan 
[ de 2014] como terceira infecção de Hong Kong importou do continente e uma mulher de 51 anos 
de idade da província de Zhejiang , cuja doença foi primeiro relatada ontem [ 09 de janeiro de 2014 ] 
[ver http://www.who.int/csr/ don/2014_01_10_h7n9/en/index.html ] . 
 
[ 10 jan 2014 ] novos casos H7N9 de hoje elevar o total oficial de infecções no foco para 163 eo 
número de mortos para 50 , 15 casos foram notificados desde o 1 º dia do ano [ de 2014] pela China 
e seus vizinhos mais próximos . 
 
Em outros desenvolvimentos , o vírus H7N9 foi encontrado em amostras ambientais de um 
restaurante e perto de mercados molhadas em Guangdong, China Quer Times, um Inglês web site de 
notícias com sede em Taiwan, informou hoje [ 10 de janeiro de 2014 ] . O relatório citou 
Southcn.com , um site de notícias com sede em Guangdong. 
 
De acordo com o relatório, três de 17 amostras de um restaurante em Guangzhou testou positivo 
para o vírus. O relatório também disse que um paciente H7N9 confirmado recentemente tinha 
entregue galinhas vivas de Foshan para o restaurante , 2 das 3 amostras eram de aves, e outra era de 
uma tábua de cortar . Autoridades esterilizado do restaurante e foi encontrado nenhum doenças 
entre os funcionários do restaurante . 
 
Segundo a história , 4 amostras positivas também foram encontrados em testes perto de Guangzhou 
mercados molhadas em Zecheng e Zuhan distritos. Além disso, 8 de 34 amostras colhidas fora de um 
mercado molhado na cidade do distrito de Shantou Jinping foram positivos para o vírus, de acordo 
com o relatório Times. 
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Published Date: 2014-01-12 21:34:12 

SARAMPO E RUBÉOLA - EUROPA, SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA. 

Entre os meses de novembro/2012 e outubro/2013 foram reportados 12.096 casos de sarampo em 
países da União Europeia informou o European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC] no 
dia 07/janeiro/2014. 
 
O ECDC divulgou um informe epidemiológico com dados referentes a um período de 12 meses, 
finalizado em outubro/2013. O informe aponta que apesar da meta de eliminação do sarampo e da 
rubéola até 2015 na Europa, vários países europeus continuam a apresentar grandes surtos. 
 
Os países que reportaram a maioria dos casos foram a Itália (28% dos casos), Reino Unido (19% dos 
casos), Holanda (18%), Alemanha (14%) e Romênia (14%); os 5 países responderam por 93% de todos 
os casos da Europa. A Holanda apresentou a maior taxa de notificação com 130 casos/1.000.000 
habitantes; 11 países apresentaram menos de 1 caso/1.000.000 habitantes. Em relação aos casos 
87% não eram vacinados, 9% receberam 1 dose e 0,5% receberam 2 ou mais doses; em 4% o status 
vacinal não era conhecido. 
 
Houve 3 óbitos e 8 casos de encefalite associado ao sarampo. 
 
Durante o período de 12 meses foram notificados 39.122 casos de rubéola, dentre os quais 99% na 
Polônia; 88% dos casos não eram vacinados ou tinham o status vacinal desconhecidos. 
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CHIKUNGUNYA - CARIBE (02), ATUALIZAÇÃO. 

Published Date: 2014-01-12 22:36:43 

 

Um surto de febre do Chikungunya no Caribe foi detectado na parte francesa da ilha de Saint Martin 

em 05/dezembro/2013. Trata-se da primeira ocorrência da transmissão autóctone do vírus nas 

Américas. 

 

Até 09/janeiro/2014 o número de casos era o seguinte: 

- 201 casos prováveis ou confirmados em Saint Martin (francesa); 

- 2 casos confirmados em Saint Martin (holandesa); 

- 48 casos prováveis ou confirmados na Martinica; 

- 25 casos prováveis ou confirmados em São Bartolomeu; 

- 10 casos prováveis ou confirmados (incluindo 1 caso importado de Saint Martin) em Guadalupe; 

- 1 caso confirmado (importado da Martinica) na Guiana Francesa. 
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13 Jan, 2014, 07:47 

Índia assinala três anos sem qualquer caso de poliomielite. 

A Índia assinala hoje três anos sem registar um caso de poliomielite e em março a organização 

Mundial de Saúde (OMS) certificará o país, epicentro da doença até há pouco tempo, como livre da 

enfermidade. 

"Alcançamos este feito devido a esforços consistentes e perseverantes", disse ao The Times of India 
R. K. Saboo, um dos fundadores do programa indiano contra a pólio.  

O mesmo responsável acrescentou que as gotas de pólio serão substituídas por vacinas de pólio 
inativa no próximo ano e nos estados de alto risco.  

O último caso da doença registado no país foi o de uma menina de dois anos na região de Bengala, 
nordeste, a 13 de janeiro de 2011. EM 2010 tinham sido detetados 43 casos, em 2009 741, em 1991 
um total de 6.028 e em 1985 cerca de 150.000.  

"É um marco sem precedentes para um país que até 2009 tinha metade dos casos mundiais de 
pólio", disse a representantes da OMS na Índia, Nata Menabde, num comunicado na página da 
Internet da organização.  

O sucesso do programa indiano foi conquistado com campanhas massivas de imunização em que 
foram administradas cerca de 2,3 milhões de vacinas sob a supervisão de 155.000 pessoas, além da 
vacina oral a 172 milhões de crianças de cinco anos em todo o país.  

A Organização Mundial de Saúde declara um país livre de pólio depois de um ano sem que seja 
registado qualquer caso e considera a doença irradiada após três anos sem infeções.  

 

 

 

 

 

 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=709220&tm=2&layout=121&visual=49
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13/01/2014 09h41  

ES tem número recorde de casos de dengue em 2013, diz secretaria. 

Foram registrados 81.892 casos da doença, quatro vezes mais que 2012. Secretaria pede também 

colaboração de capixabas para o combate. 

O Espírito Santo registrou, em 2013, o maior número de casos de dengue da história do estado, de 
acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). De janeiro a dezembro do ano passado 
foram 81.892 casos, quase quatro vezes mais do que a quantidade notificada em 2012, quando 
foram feitos 22.248 registros. Trinta e uma pessoas morreram. A Sesa informou que tem atuado nos 
municípios que apresentam situação mais crítica, mas pede a colaboração dos capixabas na 
prevenção contra o aparecimento do mosquito. 

Nos quase 20 anos em que os vírus da dengue circulam no Espírito Santo, o maior número de casos 
até então tinha sido registrado em 2011, com 54.648 notificações. Já no ano de 2009, foi quando se 
registrou o maior número de óbitos: 63. Para 2014, a gerente de Vigilância em Saúde Estadual, Gilsa 
Rodrigues, avalia que o cenário não é animador, pois há quatro tipos virais da dengue circulando no 
estado e que a grande maioria da população ainda está suscetível. 

Mesmo assim, 2014 começou com menos casos que no ano passado. "Abrimos 2013 já com mil 
registros da doença e neste ano foram 109. Apesar disso, o importante é prevenir sempre, pois os 
inseticidas que são jogados em municípios onde a situação está crítica ainda não dão conta de matar 
todos os tipos de mosquito da dengue, então o importante é que o mosquito da dengue não apareça 
nas casas e nas ruas", disse Gilsa Rodrigues. 

A gerente ainda informou que durante o ano de 2013, a Sesa desenvolveu ações de apoio aos 
municípios no combate à doença, cedendo equipamentos para eliminar o vetor e realizando 
capacitações profissionais para médicos e enfermeiros para reforçar o tratamento. “Os tipos 1, 2 e 3 
já circulam no estado há bastante tempo, já tendo acometido muitas pessoas, tornado-as imunes a 
estes sorotipos. Já o vírus quatro, como é novo por aqui, somente uma parcela da população teve 
contato, o que representa risco de novos surtos”, observou Gilsa. 

As águas das enchentes de dezembro que baixaram, mas ficam paradas criando reservatórios 
propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypt estão preocupando a Sesa, que pede maior 
atenção da população no combate ao vetor. É principalmente no verão, período de chuva e calor, 
que aumenta o número de casos. 

 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/01/es-tem-numero-recorde-de-casos-de-dengue-em-2013-diz-secretaria.html
http://g1.globo.com/topico/espirito-santo.html

