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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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Ceará registra primeiro caso de sarampo em 15 anos. 

Publicado em 14.01.2014, às 07h31h 

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) divulgou, na noite desta segunda-feira (13), que a doença 
Sarampo voltou a ser registrada depois de 15 anos sem nenhum caso em todo o estado. O caso 
aconteceu com um médico de 27 anos, que atua em um hospital infantil de Fortaleza. A secretária 
não revelou o nome do profissional nem a unidade onde atua. 

O jovem apresentava os sinais desde o último dia 5 e inicialmente foi diagnosticado como dengue. 
Desde que começou a sentir os sintomas, o médico pediu licença e ainda continua afastado da 
unidade, por segurança. O quadro clínico apresenta melhoras. 

De acordo com a Sesa, já foi emitido uma nota técnica para os profissionais de saúde sobre a 
detecção, diagnóstico e medidas de prevenção do sarampo. O órgão destaca que a principal forma 
de prevenção é a vacinação, através da tríplice viral, disponível nos postos de saúde durante todo o 
ano. 

No Ceará a meta, em 2013, da vacinação da tríplice viral, de acordo com a secretaria de saúde, foi de 
102,66%, acima da meta estabelecida pelo Ministério da saúde, que é de 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/nordeste/noticia/2014/01/14/ceara-registra-primeiro-caso-de-sarampo-em-15-anos-465138.php
http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/nordeste/noticia/2014/01/14/ceara-registra-primeiro-caso-de-sarampo-em-15-anos-465138.php
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Ministério da Saúde lança campanha de combate à hanseníase. 

15 Jan 2014 08:15h  

Taxa de prevalência caiu 65% nos últimos dez anos. A redução, segundo o MS, é resultado das ações 
e monitoramento para a eliminação da doença, que foi intensificada na última década no Brasil. 

Manaus - Como parte das ações que marcam o Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase, o 
Ministério da Saúde (MS) lançou, nesta terça-feira, uma campanha educativa dirigida à população e 
aos profissionais de saúde. Com slogan ‘Hanseníase tem cura’, a campanha orienta os profissionais 
de saúde a identificar os sinais e sintomas da doença visando o diagnóstico precoce. 

A ação será concentrada em todas as capitais e nas cidades com mais de 100 mil habitantes das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além da Baixada Fluminense, das regiões metropolitanas de 
São Paulo e Belo Horizonte e do norte de Minas Gerais. Estas áreas são consideradas, pelo Ministério 
da Saúde, como prioritários para ações de combate à doença por concentrarem a maioria dos casos. 

Em Manaus, segundo o MS, foi registrado 24% dos casos novos de hanseníase diagnosticados no País 
ou concentram focos urbanos para a eliminação da esquistossomose. Dados da Fundação Alfredo da 
Matta, mostram que no ano passado, em todo o Amazonas, foram detectados 628 casos novos de 
hanseníase. Destes, 213 (o equivalente a 33,9%) eram residentes em Manaus e 415 (66,1%) 
residentes em outros 55 municípios do Estado. O número de casos novos na faixa etária menor de 15 
anos foi de 63 (10%) e, em relação ao gênero, a proporção maior foi entre os homens (63,7%). 

Entre 2003 e 2012, a detecção de casos novos de Hanseníase registrou queda de 76% no Amazonas. 
O Estado, que já esteve em 1º lugar no ranking nacional da doença ocupa, atualmente, a 17ª posição. 

Campanha 

Durante a campanha, lançada ontem, serão divulgados materiais, como cartazes para a população, e-
mail informativo aos profissionais de saúde, spot de rádio, outdoors e campanhas na internet, 
especialmente nas redes sociais. 

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, explicou que a 
campanha é de fundamental importância para conscientizar a população sobre a existência da 
doença e também sobre a disponibilidade do tratamento ofertado pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

http://www.d24am.com/noticias/saude/ministerio-da-saude-lanca-campanha-de-combate-a-hanseniase/104275
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Em reunião, nesta terça-feira, com as instituições e organizações sociais que trabalham no combate à 
hanseníase, o secretário ressaltou a importância da parceria entre o Ministério da Saúde e essas 
entidades para o combate à doença. 

Segundo ele, entre as ações adotadas pelo Ministério da Saúde para o combate da doença, se 
destaca o Monitoramento para Eliminação da Hanseníase, realizado com apoio da Organização Pan-
Americana/Organização Mundial da Saúde, que coletou dados em 60 municípios. 

“Foram pesquisadas 164 unidades de saúde de todo Brasil, representando 27% da população 
brasileira (52,8 milhões). Os municípios selecionados foram os que apresentam maior carga da 
doença e concentram 60% dos casos”, disse. 

Foram examinados 6.170 prontuários, realizadas 656 entrevistas com pacientes e com 279 com 
profissionais de saúde. No monitoramento, ficou constatado que 87,5% dos municípios brasileiros 
oferecem serviços de diagnóstico e tratamento para hanseníase. Também se observou na pesquisa 
redução da proporção de casos com grau dois de incapacidade física, de 18%, quando comparado os 
anos de 2007 e de 2011, demonstrando que o diagnóstico precoce está crescendo. 

A ampliação da oferta de tratamento nas unidades públicas de saúde; o fortalecimento da busca 
ativa de casos para o diagnóstico precoce e tratamento oportuno, além do aumento da capacidade 
de profissionais para realizar diagnósticos também são medidas que vêm sendo adotadas para a 
eliminação da doença. 

O Ministério da Saúde repassa, regularmente, a Estados e municípios recursos para as ações de 
vigilância, prevenção e controle de doenças, inclusive para a hanseníase, por meio do Piso Financeiro 
de Vigilância em Saúde. Em 2013, esses recursos totalizaram R$ 1,3 bilhão. 

Recursos 

O Ministério da Saúde vem apoiando os Estados e os municípios que ainda apresentam maior 
concentração da doença e que estão localizados, principalmente, nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. 

No final do ano, foram disponibilizados R$ 15,6 milhões a 40 municípios prioritários para a 
implantação de ações inovadoras que acelerem o combate à hanseníase e esquistossomose. Essas 
cidades detêm 24% dos casos novos de hanseníase diagnosticados no País. 

Os recursos devem ser aplicados em ações, aprovadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde, com 
foco na busca de casos suspeitos, exames de contatos, integração com a Estratégia Saúde da Família 
e outras ações que eliminem os focos de transmissão da doença. 

Taxa de prevalência da doença cai no Brasil 
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A taxa de prevalência de hanseníase caiu 65% nos últimos dez anos, passando de 4,33, em 2002, para 
1,51 por 10 mil habitantes, em 2012. A queda é resultado das ações de combate à doença, 
intensificada nos últimos anos. O Brasil registrou 33.303 casos novos da doença. Em 2012, o 
coeficiente de detecção foi de 17,17/100 mil habitantes na população em geral. 

Em menores de 15 anos, o coeficiente foi de 4,81/100 mil habitantes, redução percentual acumulada 
de 40% na comparação com o período de 2003 (7,98/100 mil habitantes) a 2012. 

Cinco Estados apresentam coeficiente de prevalência acima de três casos por 10 mil habitantes 
(Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Rondônia) e três Estados a menor taxa de prevalência 
(Rio Grande Sul com 0,12/10 mil habitantes; Santa Catarina 0,29/10 mil e São Paulo 0,34/10 mil). 

Exames em escolas identificou 300 casos 

O Ministério da Saúde identificou 300 crianças e adolescentes com hanseníase em escolas públicas 
de todo o País no ano passado. De acordo com a pasta, o conjunto de diagnósticos é resultado de 
campanha feita para verificar casos suspeitos e promover o tratamento coletivo da doença em 852 
municípios considerados prioritários. 

O objetivo do governo foi detectar novos casos de hanseníase entre menores de 15 anos e, a partir 
disso, identificar famílias e comunidades onde há adultos portadores da doença que podem ter sido 
a fonte de infecção das crianças. Segundo o ministério, um caso de hanseníase em criança significa 
que há um adulto próximo doente e ainda sem diagnóstico e tratamento. 

Ao todo, 3,8 milhões de alunos foram submetidos ao exame inicial para a detecção da doença. 
Desses, 243 mil foram encaminhados para avaliação nas unidades de saúde. Os municípios que 
participaram da campanha foram escolhidos entre os de maior incidência de hanseníase do País e 
alcançam todos os Estados. 

Ainda de acordo com a pasta, foi feito também um tratamento coletivo para verminose, que 
alcançou 2,8 milhões de crianças em idade escolar. Uma nova campanha nas escolas está prevista 
para o primeiro semestre deste ano em um total de mil municípios. 
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16/01/2014 10h59  

Campanha contra sarampo ocorre até o fim do mês em Gravatá, no Agreste. 

Evento ocorre devido ao fluxo de pessoas, segundo coordenadora do PNI. 

Vacinas são destinadas a crianças de seis meses a cinco anos de idade. 

Uma campanha contra o sarampo é realizada até o fim de janeiro pela Secretaria de Saúde de 
Gravatá, no Agreste pernambucano. As vacinas tríplices virais (que previnem ainda a rubéola e a 
caxumba) são destinadas a crianças de 6 meses a 5 anos de idade e estão disponíveis em pontos do 
município. O Dia D, com disposição de doses de 8h às 17h, será 25 deste mês. 

Os locais de vacinação são: PSF's urbanos e da zona rural, centros de saúde, Praça da Matriz, Hospital 
Municipal Doutor Paulo da Veiga Pessoa, Igreja Nossa Senhora das Graças e Escola Cônego Eugênio 
Vilanova. Nestes, o serviço é prestado de 7h às 16h. Para vacinar as crianças, é necessário que pais e 
responsáveis as levem a um dos pontos, com os cartões de vacina e um documento delas. 

O evento é considerado uma extensão da campanha realizada em vários municípios de Pernambuco, 
onde houve surto do vírus. De acordo com a enfermeira Luciana Vieira, coordenadora do Programa 
Nacional de Imunização (PNI), Gravatá não registrou casos ou suspeitas de sarampo e, por isso, não 
havia entrado nos calendários especiais do ano passado. O município participa em 2014 devido à 
quantidade de visitantes e de pessoas que ainda vão conferir atrações turísticas locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/cidade/gravata.html
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Enero 16, 2014 - 7:25 am 

 

Hallan toxina que mata a dos mil millones de personas em las heces de un nino botulínico. 

 
El Departamento de Salud Pública de EE. UU. en Sacramento, California, descubrió la toxina 
más letal jamás conocida: un gramo de esta sustancia es suficiente para matar a 2.000 millones 
de personas. Fue detectada en las heces de un niño botulínico. 

La toxina botulínica es de tipo H  e igual que los demás agentes causantes del 
botulismo bloquea la liberación de la acetilcolina, el neurotransmisor que hace a los músculos 
funcionar, y de este modo, causa parálisis mortal en sus víctimas. Sin embargo, constituye una 
rama separada en el árbol genealógico botulínico. La diferencia que tiene con sus análogos, 
aparte de ser extremadamente potente, es que no tiene antídoto alguno. 

Durante sus experimentos con la sustancia detectada, los especialistas del Departamento de 
Salud Pública intentaron usar anticuerpos convencionales para los agentes  botulínicos en un 
grupo de ratones, pero descubrieron que muy pocos de ellos interaccionaban con la sustancia y 
ninguno pudo proteger a los ratones. Entonces, intentaron criar anticuerpos propios, en conejos. 
Estos anticuerpos sí pudieron proteger a los ratones de la toxina hasta un cierto grado, pero las 
dosis inyectadas debieron ser inadmisiblemente altas. 

La falta del antídoto es la razón por la cual la secuencia ADN de la toxina está fuera de las bases 
públicas de datos: es la primera vez, en la que una secuencia se clasifica por razones de 
seguridad. Para publicar su estudio en ‘The Journal of Infectious Diseases’, los especialistas del 
Departamento de Salud tuvieron que recibir la aprobación del Departamento de Seguridad 
Nacional de EE.UU., del laboratorio de enfermedades infecciosas del Ejército de EE. UU., del 
Centro de Control y Prevención de Enfermedades y varias otras agencias gubernamentales. 

Las autoridades permitieron la publicación, pero solo con datos generales, sin que se 
mencionara la secuencia de genes. Publicar la secuencia sometería la sociedad a un “riesgo 
inmediato e inusualmente grave”, sostiene David Relman, de la Universidad de Stanford, en sus 
comentarios para el artículo. 
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Hallan toxina que mata dois bilhões de pessoas nas fezes de uma criança com botulismo (Versão 

traduzida utilizando o Google tradutor). 

O Departamento de Saúde Pública. UU . em Sacramento, Califórnia , descobriu que a toxina mais 

letal já conheceu: um grama desta substância é suficiente para matar 2.000 milhões. Foi detectado 

nas fezes de uma criança botulínica . 

A toxina botulínica é do tipo H e, como outros agentes causadores blocos botulismo a liberação de 

acetilcolina , um neurotransmissor faz com que os músculos para funcionar e , assim, causar paralisia 

vítimas mortais. No entanto , é de botulinum ramo de árvore separada . A diferença entre este e os 

seus análogos , para além de ser extremamente forte , é que ele tem um antídoto . 

Durante suas experiências com a substância detectada, especialistas do Departamento de Saúde 

tentou usar anticorpos convencionais para os agentes botulinum em um grupo de ratos , mas 

descobriu que muito poucos deles interagiu com a substância e nenhum poderia proteger 

camundongos. Eles, então, tentou levantar anticorpos próprios em coelhos. Estes anticorpos foram 

capazes de proteger ratinhos de toxina a um certo grau , mas as doses injectadas deve ser 

inaceitavelmente elevado . 

A falta de antídoto é por isso que a sequência de ADN da toxina está fora de bases de dados públicas 

: a primeira , em que uma sequência é classificada por razões de segurança . Para publicar seu estudo 

no The Journal of Infectious Diseases ' , os especialistas Ministério da Saúde teve que receber a 

aprovação do Departamento de Segurança Interna , Laboratório de Doenças Infecciosas do Exército 

dos EUA . UU . , Centro de Controle e Prevenção de Doenças e vários outros órgãos governamentais. 

As autoridades permitiram a publicação , mas apenas informações gerais , sem a seqüência de gene 

foi mencionado. Publique a seqüência submetida a uma sociedade "risco invulgarmente grave e 

imediata ", diz David Relman , da Universidade de Stanford , em uma revisão para o artigo. 
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Após chuvas, ES registra 11 mortes por suspeita de leptospirose. 

Quase 250 casos de suspeita da doença foram notificados desde dezembro. 

Secretaria de Saúde alerta população sobre a doença. 

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) registrou 244 casos suspeitos de leptospirose no Espírito Santo, 
desde o dia 1º de dezembro de 2013, segundo boletim divulgado nesta semana. De acordo com o 
órgão, 33 casos foram descartados e 11 mortes estão sendo investigadas. A secretaria afirma que as 
fortes chuvas que atingiram o estado deixam todos em alerta para o aumento de casos da doença. 

No período analisado, a primeira morte por suspeita de leptospirose foi registrada no dia 30 de 
dezembro de 2013, no bairro São Pedro, em Vitória. Em 2013, até o mês de novembro, 111 casos 
foram confirmados, com um total de quatro mortes. 

O órgão orienta para que as pessoas que tiveram contanto com roedores e com águas da enchente 
prestem atenção aos sintomas, que são febre alta, náuseas, vômitos, fraqueza, tonteira, diarréia, 
icterícia e dores musculares. A população deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais 
próxima. 

A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria eliminada principalmente pela urina dos 
ratos, em que o simples contato da pele com áreas contaminada pode ser fonte de transmissão. 
Segundo a Sesa, a prioridade está voltada para os municípios mais afetados pelas chuvas, mas todas 
as cidades capixabas vão ser monitoradas. Ainda de acordo com a Sesa, não existe uma vacina 
específica para combater o doença, sendo que a melhor forma de prevenção é evitar o contato com 
águas contaminadas. 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/01/apos-chuvas-es-registra-11-mortes-por-suspeita-de-leptospirose.html
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Peshawar é "o maior reservatório mundial" de poliomielite. 

Lusa 17 Jan, 2014, 14:50h  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje a cidade de Peshawar, no norte do Paquistão, 
como "o maior reservatório mundial" de casos de poliomielite, apelando para a intensificação da 
vacinação apesar dos obstáculos no terreno. 

Quase a totalidade dos casos de poliomielite registados em 2013 no Paquistão e no Afeganistão - que 
com a Nigéria são os rês únicos países do mundo onde a doença também conhecida por paralisia 
infantil é endémica -, estão geneticamente ligados a estirpes do vírus que foram verificadas em 
Peshawar, sublinhou a OMS, num comunicado.  

"Relacionada com 90% dos casos de poliomielite" registados em 2013, Peshawar e os seus cerca de 
quatro milhões de habitantes "são atualmente o maior reservatório do mundo de casos de 
poliomielite endémicos", referiu a organização internacional.  

Segundo a OMS, 83 dos 91 casos de poliomielite recenseados no Paquistão e 12 dos 13 casos 
verificados no Afeganistão estão relacionados com estripes identificadas na cidade, parcialmente 
habitada por afegãos.  

A província de Khyber Pakhtunkhwa, que tem Peshawar como capital, e as zonas tribais vizinhas, 
localizadas ao longo da fronteira com o Afeganistão e reconhecidas como o principal esconderijo de 
rebeldes talibãs e de elementos da Al-Qaida, são as regiões paquistanesas mais afetadas pela 
poliomielite.  

"A água em Peshawar e nas cidades adjacentes está contaminada" e o vírus propaga-se pela rede de 
esgotos e canalizações domésticas enferrujadas, explicou, em declarações à agência France Press, o 
ministro da Saúde da província de Khyber Pakhtunkhwa, Shaukat Ali Yousafzai, reafirmando o seu 
compromisso de erradicar a doença.  

Mas, os esforços para erradicar a poliomielite estão a ser dificultados pelos ataques violentos 
perpetrados por grupos rebeldes e talibãs (mais de 25 mortos no último ano e meio) no território 
paquistanês ou pela oposição das comunidades mais conservadoras às campanhas de vacinação.  

Estas comunidades alegam que as vacinas provocam infertilidade, defendendo ainda que as 
campanhas de vacinação servem os interesses de ações de espionagem ocidental.  

Entre os três países onde a doença é endémica, o Paquistão foi o único país onde o número de casos 
de poliomielite aumentou entre 2012 e 2013, com mais 58 novos casos verificados, indicou a OMS.  

Na segunda-feira, a Índia, país vizinho do Paquistão, assinalou três anos sem registar um caso de 
poliomielite.  

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=710309&tm=2&layout=121&visual=49

