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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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21/03/2014 - 10:49 

 

INFARMED SUSPENDE VACINA APÓS REACÇÕES ADVERSAS EM TRÊS CRIANÇAS. 

Vacina Infanrix Tetra é contra as doenças difteria, tétano, tosse convulsa e poliomielite em 
crianças dos 16 meses aos 13 anos. 

O Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde determinou na 
quinta-feira a suspensão imediata da vacina Infanrix Tetra por suspeita de reacções adversas graves 
em três crianças.“Foram reportados ao Infarmed na quinta-feira três casos de reacção adversa à 
administração da vacina Infanrix Tetra, indicada na imunização de reforço contra as doenças de 
difteria, tétano, tosse convulsa e poliomielite em crianças desde os 16 meses até aos 13 anos. 
 
       De acordo com o Infarmed, as três crianças sentiram, 48 horas após a administração, fortes dores 
e inchaço total do braço.Na sequência da recepção dos casos, o Infarmed, como medida de 
precaução, determinou a suspensão imediata da vacina Infarix Tetra, suspensão injectável em 
seringa pré-cheia, lote nº AC20B268AB, prazo de validade 31/07/2015, que já foi retirado para 
análise. 
Fonte do Infarmed disse que o lote em causa já foi retirado, encontrando-se em análise pelos 
especialistas de farmacovigilância. 

“Atendendo a que este medicamento é administrado por profissionais de saúde, as 
entidades que possuam este lote não o devem administrar até que seja concluída a avaliação 
resultante da presente situação”, alertou o Infarmed. 
Fonte do Infarmed adiantou ainda que os efeitos secundários da vacina podem ocorrer nos dois ou 
três dias após a vacinação e devem ser reportados de imediato aos profissionais e autoridades de 
saúde. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/infarmed-suspende-vacina-apos-reaccoes-adversas-em-tres-criancas-1629160
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Mar 20, 2014 

FIVE NEW MERS CASES REPORTED IN 3 COUNTRIES. 

A 60-year-old Syrian became Kuwait's thrid MERS case, its first since November. 

Five new Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infections, two fatal, 
were reported today in three countries, including the first one in Kuwait since November and 
another illness with links to camels. 

The Kuwaiti case was announced today in a disease update from the World Health 
Organization (WHO), which cited information it received from the country's health officials on Mar 
18. Only the third case detected in the country so far, it involves a 60-year-old Syrian citizen who was 
hospitalized in Kuwait on Feb 13. 

The WHO said the man, who had underlying health conditions, died on Mar 6 and that his 
MERS-CoV infection was confirmed on Mar 9. 

Also, the WHO announced a second case, in a 68-year-old man from the United Arab 
Emirates (UAE) who often visits Saudi Arabia, where he owns a camel farm. He got sick on Mar 7 and 
was hospitalized on Mar 11 with a finger injury, 5 days after he returned from Saudi Arabia. 

The man, from Abu Dhabi, has underlying health conditions and has mild symptoms, the 
WHO said. His MERS-CoV infection was confirmed on Mar 17. 

Saudi patients 

The other three cases today were reported by Saudi Arabia's health ministry. According to a 
machine-translation of a statement in Arabic posted on the ministry Web site, the patients are all 
from Riyadh and include a 71-year-old man, a 66-year-old man, and an 86-year-old whose gender 
wasn't clear and who died. 

All three patients had underlying medical conditions, and the two survivors are being treated 
in MERS cases now top 200 

The WHO said it has received reports of 198 MERS-CoV cases, 84 of them fatal. The three 
new cases and additional fatality announced by Saudi Arabia today would push the total to 201 
illnesses and 85 deaths. 

http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2014/03/five-new-mers-cases-reported-3-countries
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The new UAE case is one of a few recent cases in which the patients had exposure to camels. 
A UAE case reported by the WHO on Mar 12 involved a man who owns camels. Also, a 19-year-old 
Saudi man who died of MERS early this month had been exposed to camels, the WHO reported on 
Mar 14. 

Dromedary camels in the Middle East are known to harbor MERS-CoV and are a suspected 
source of human cases, but the connection has not been firmly established. 
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Mar 20, 2014 

CINCO NOVOS MERS CASOS NOTIFICADOS EM TRÊS PAÍSES. (Versão traduzida utilizando o 
Google tradutor). 

A 60 -year-old sírio tornou-se caso MERS thrid do Kuwait, seu primeiro desde novembro. 

Cinco novas Oriente Médio respiratória síndrome coronavírus ( Mers- CoV ) infecções, dois 
fatais, foram relatados hoje em três países , incluindo a primeira no Kuwait desde novembro e outra 
doença com links para os camelos . 

O caso do Kuwait foi anunciado hoje em uma atualização de doenças da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) , que cita informações que recebeu das autoridades de saúde do país em 
Mar 18 anos. Somente o terceiro caso detectado no país até o momento, que envolve um 60-year -
old cidadão sírio que foi hospitalizado no Kuwait em 13 de fevereiro . 

A OMS disse que o homem , que tinha problemas de saúde subjacentes , morreu no dia 06 de 
março e que sua infecção Mers- CoV foi confirmado em 09 de marco . 

Além disso, a OMS anunciou um segundo caso , em um homem de 68 anos de idade, dos 
Emirados Árabes Unidos (EAU ), que costuma visitar a Arábia Saudita, onde ele é dono de uma 
fazenda de camelos . Ele ficou doente em 07 de março e foi hospitalizado no dia 11 março com uma 
lesão no dedo , cinco dias depois que ele voltou da Arábia Saudita. 

O homem , de Abu Dhabi, tem condições de saúde subjacente e tem sintomas leves , disse a 
OMS. Sua infecção Mers- CoV foi confirmado em 17 de março . 

pacientes sauditas 

Os outros três casos foram relatados hoje pelo Ministério da Saúde da Arábia Saudita. De 
acordo com uma tradução automática de uma declaração em árabe postada no site do ministério , os 
pacientes são todos de Riad e incluem um homem de 71 anos de idade , um homem de 66 anos de 
idade, e uma de 86 anos de idade, cuja gênero não era clara e que morreu . 

Todos os três pacientes tinham condições médicas subjacentes , e os dois sobreviventes 
estão sendo tratados em casos MERS agora Top 200 

http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2014/03/five-new-mers-cases-reported-3-countries
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A OMS disse que recebeu relatórios de 198 casos Mers- CoV , 84 deles fatais . Os três novos 
casos e mortalidade adicional anunciadas pela Arábia Saudita hoje levaria a um total de 201 doenças 
e 85 mortes . 

O novo caso Emirados Árabes Unidos é um dos poucos casos recentes em que os pacientes 
tinham exposição a camelos. Um caso UAE relatado pela OMS em 12 março envolveu um homem 
que é dono de camelos. Além disso, um homem saudita de 19 anos de idade que morreu de MERS no 
início deste mês tinham sido expostos a camelos , a OMS informou em Mar 14. 

Camelos dromedários no Oriente Médio são conhecidos por abrigar Mers- CoV e são uma 
fonte suspeita de casos humanos , mas a ligação não foi firmemente estabelecida . 

 



8 

 
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 / 

 

22/03/2014 08h05 - Atualizado em 22/03/2014 08h05 

VEM REALIZA SEMANA DE ATIVIDADES CONTRA A DENGUE 

Em Presidente Prudente, programação tem início na segunda-feira (24). 

Como parte das ações, cartazes serão fixados no transporte público. 

A partir de segunda-feira (24), Presidente Prudente recebe a Semana Estadual de 
Mobilização Contra a Dengue. No município, as atividades denominadas “+ Sustentabilidade – 
Mosquito = Qualidade de Vida” serão realizadas até o próximo sábado (29). 

A escolha do tema, segundo a educadora de saúde do órgão, Elaine Bertacco, ocorreu 
segundo ela, em razão da sustentabilidade englobar diferentes problemáticas. “Falar exclusivamente 
de dengue hoje é difícil, pois muitos não prestam atenção e por isso, decidimos mudar o foco. Agora 
vamos falar de Vigilância em Saúde, já que assim, abordamos vários fatores como dengue e 
leishmaniose. Se focarmos na sustentabilidade vamos dar mais qualidade de vida ao morador”, 
explica. 

No município, integram a programação as seguintes ações: desenvolvimento de Horto 
Sensorial nas Escolas Municipais Aparecida Alves e Rui Carlos Vieira Berbert. Em ambas unidades os 
alunos vão produzir, sob supervisão de professores, pintura em pneus, plantação de ervas, estudo 
sobre as plantas escolhidas, além de uma apresentação feita pelos alunos sobre a horta, com 
cartazes, mural e dicas de como aproveitar as hortaliças. Os atendidos no Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) do Parque Alexandrina farão o mesmo trabalho no órgão. 

Cartazes também serão distribuídos para a Secretaria Municipal de Assuntos Viários e 
Cooperação em Segurança Pública (Semav), com intuito de fixá-los no transporte público para 
conscientizar os moradores. 

A VEM fará parte do “Sua Vida Melhor Ainda”, que ocorre neste sábado (22), no Parque 
Alexandrina. Atividades sustentáveis devem ser realizadas no Residencial Tapajós, a partir das 8h, 
onde moradores poderão desenvolver lixeiras feitas com pneus. 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea), a população poderá 
construir um muro sustentável de garrafas pet. Na ocasião, serão distribuídos kits de 
conscientização, pipoca e algodão doce, além da apresentação de uma banda. 

http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/03/vem-realiza-semana-de-atividades-contra-dengue.html


9 

 
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 / 

“O pneu e a garrafa pet são dois problemas, pois acumulam água e servem para proliferação 
do Aedes Aegypti [vetor de dengue]. A pet, por exemplo, sempre aparece no IB [Índice Breteau]. Em 
relação a pneus, temos o Ecoponto, onde eles dão o destino correto, mas alguns moradores e 
borracheiros do município continuam descartando-os em terrenos baldios. Os munícipes precisam 
ter consciência, devem ser comprometidos com o descarte consciente, pois o pneu demora 600 anos 
para se decompor e a garrafa pet 100”, explica Elaine. 

Além das ações programadas, presidentes das Associações de Moradores de Presidente 
Prudente, devem organizar atividades em cada logradouro para que o combate a dengue seja algo 
que envolva a maior parte da população. 
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LUSA 21/03/2014 - 10:49 

INFARMED SUSPENDE VACINA APÓS REACÇÕES ADVERSAS EM TRÊS CRIANÇAS 

Vacina Infanrix Tetra é contra as doenças difteria, tétano, tosse convulsa e poliomielite em 
crianças dos 16 meses aos 13 anos.  

O Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde determinou na 
quinta-feira a suspensão imediata da vacina Infanrix Tetra por suspeita de reacções adversas graves 
em três crianças. 

“Foram reportados ao Infarmed na quinta-feira três casos de reacção adversa à 
administração da vacina Infanrix Tetra, indicada na imunização de reforço contra as doenças de 
difteria, tétano, tosse convulsa e poliomielite em crianças desde os 16 meses até aos 13 anos. 

De acordo com o Infarmed, as três crianças sentiram, 48 horas após a administração, fortes 
dores e inchaço total do braço. 

Na sequência da recepção dos casos, o Infarmed, como medida de precaução, determinou a 
suspensão imediata da vacina Infarix Tetra, suspensão injectável em seringa pré-cheia, lote nº 
AC20B268AB, prazo de validade 31/07/2015, que já foi retirado para análise. 

Fonte do Infarmed disse que o lote em causa já foi retirado, encontrando-se em análise pelos 
especialistas de farmacovigilância. 

“Atendendo a que este medicamento é administrado por profissionais de saúde, as 
entidades que possuam este lote não o devem administrar até que seja concluída a avaliação 
resultante da presente situação”, alertou o Infarmed. 

Fonte do Infarmed adiantou ainda que os efeitos secundários da vacina podem ocorrer nos 
dois ou três dias após a vacinação e devem ser reportados de imediato aos profissionais e 
autoridades de saúde. 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/infarmed-suspende-vacina-apos-reaccoes-adversas-em-tres-criancas-1629160
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21/03/2014 12h15 - Atualizado em 21/03/2014 12h15 

BEBÊ DE UM ANO QUE MORREU EM VOLTA REDONDA, RJ, TINHA MENINGITE 

Informação é do Hospital São João Batista, onde criança estava internada. Menino chegou à unidade 
em 10 de março e morreu no dia seguinte. O bebê de um ano que morreu em Volta Redonda (RJ) 
com suspeita de meningite tinha a doença, informou nesta sexta-feira (21) o Hospital São João 
Batista. Segundo o diretor da unidade, Sebastião Faria, o laudo apontou que a meningite era do tipo 
meningocócica, causada por uma bactéria. O resultado saiu na quinta-feira (20). 

Ainda de acordo com Faria, a morte de Kalel Isac de Oliveira Conceição é "um caso isolado". 
O menino foi internado no hospital em 10 de março com sonolência e manchas vermelhas pelo corpo 
e faleceu no dia seguinte. A unidade médica disse na ocasião que uma avalição prévia havia dado 
negativo para meningite, mas era preciso outro exame. A criança morava no bairro Cajueiro, em 
Barra Mansa, também no Sul do Rio de Janeiro. 

Meningite 

A doença é uma inflamação das meninges, um tecido que reveste o cérebro e a medula 
espinhal. Existem dois tipos de meningite - a viral e a bacteriana -, e os sintomas de ambas são 
semelhantes, por isso é necessário procurar atendimento médico assim que surgirem. 

A meningite viral é causada por vírus que costumam se manifestar no verão e afetar 
principalmente jovens a partir dos 15 anos. Esse tipo de meningite é menos grave e desenvolve 
sintomas parecidos com os da gripe, como febre, mal-estar e dores no corpo, sintomas que, se 
tratados corretamente, podem desaparecer em 10 dias. A transmissão é feita por contato direto com 
secreções de pessoas infectadas. 

A meningite bacteriana é geralmente causada pela bactéria Neisseria meningitidis. Ela 
produz sintomas como febre, dor de cabeça e rigidez nucal, e quando não é diagnosticada 
precocemente pode levar à morte em poucas horas ou deixar sequelas neurológicas permanentes 
como a surdez, por exemplo. As bactérias penetram no organismo pelas vias respiratórias e infectam 
o cérebro. Indivíduos com meningite bacteriana devem ser tratados com antibióticos específicos, em 
um ambiente hospitalar adequado. 

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2014/03/bebe-de-um-ano-que-morreu-em-volta-redonda-rj-tinha-meningite.html
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Publicado: 20/03/2014 18:35 

ESPECIALISTAS DEBATEM HEPATITES VIRAIS NA AMÉRICA LATINA 

O perfil das hepatites virais no Brasil e na América Latina e a avaliação das medidas de 
prevenção destas doenças são os principais temas debatidos na reunião do Conselho de Prevenção 
da Hepatite Viral (VHPB), grupo internacional composto por representantes da Organização Mundial 
de Saúde, Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos e União Europeia, com sede na 
Universidade da Antuérpia (Bélgica). 

Intitulado “Prevenção e controle das Hepatites Virais no Brasil e em outros países Latino-
Americanos, as lições aprendidas e caminho a seguir”, o encontro reúne, até esta sexta-feira (21), em 
Brasília, representantes dos Estados Unidos, da Europa, de países latino-americanos e os 
coordenadores estaduais dos comitês técnicos de hepatites virais do Brasil, sob a coordenação do 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, em conjunto com a Sociedade 
Brasileira de Hepatologia e Organização Pan Americana de Saúde (Opas). 

Durante a abertura do encontro, na noite dessa quarta-feira (19), o diretor do Departamento 
de DST, Aids e Hepatites Virais, Fábio Mesquita, destacou o trabalho realizado pelo Brasil na 
prevenção das hepatites virais. O diretor citou a incorporação da Terapia Tripla (uso dos primeiros 
antivirais no mercado, com acesso amplo a estes medicamentos). 

Das 26 mil pessoas em tratamento para a hepatite B e C, atualmente no Brasil, cerca de seis 
mil já utilizam a terapia tripla. A expansão da faixa etária da cobertura de vacinação contra a hepatite 
B, para 49 anos; a oferta de testes de triagem das hepatites B e C na rede pública, e, ainda a 
ampliação do diagnóstico e prevenção da transmissão vertical das hepatites B e C no Projeto Rede 
Cegonha, também foram abordados pelo diretor, durante a abertura do evento. 

Também participaram da abertura do evento o representante da Organização Pan-
Americana da Saúde e Organização Mundial de Saúde/OPAS, Joaquin Molina; o presidente da 
Sociedade Brasileira de Hepatologia; o presidente do Instituto de Doenças Infecciosas e Vacinas  da 
Universidade de Antuérpia, Pierre Van Damme, e Diretor de DST/Aids, Hepatites e Tuberculose da 
Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS/OMS Washington, Massimo Ghidinelli. 

O encontro tem como principal objetivo instrumentalizar os serviços públicos de saúde em 
diversos países para o enfrentamento das hepatites virais que são consideradas endemias mundiais. 
O VHPB se reúne duas vezes por ano em diferentes países para discutir o histórico de políticas 
públicas e o enfrentamento de problemas específicos relacionados a hepatites virais. Em 2014, o 
Brasil foi escolhido como sede do encontro devido aos esforços do País no enfrentamento das 
hepatites virais, sendo o único país da América Latina que possui políticas públicas para a vacinação, 
acesso ao tratamento e assistência farmacêutica de alto custo. 

http://www.brasil.gov.br/saude/2014/03/especialistas-debatem-hepatites-virais-na-america-latina
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Ações do Brasil 

Em 2013, o Ministério da Saúde promoveu a ampliação do acesso à vacina contra hepatite B 
às pessoas com até 49 anos. A vacina é oferecida, gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
em qualquer posto da rede pública. A medida beneficia cerca de 150 milhões de brasileiros. Em 
2012, mais de 70 milhões de brasileiros se vacinaram contra Hepatite B. A vacinação, que acontece 
desde 1998, passou a incluir públicos prioritários tais como gestantes, manicures, tatuadores, 
profissionais do sexo e homens que fazem sexo com homens (75,3% da cobertura vacinal). 

O Brasil se destacou no cenário internacional, pela incorporação simultânea dos 
medicamentos Tenofovir, Adefovir e Entecavir; revisão dos protocolos terapêuticos das hepatites B e 
C; implementação de testes rápidos para as hepatites B E C; inclusão do Boceprevir e Telaprevir para 
o tratamento da hepatite C, drogas que fazem parte da mais moderna classe de medicamentos para 
combater a doença no mundo, com taxa de eficácia de até 80%. 

A partir de 2011, o Ministério da Saúde passou a disponibilizar no SUS testes rápidos para 
Hepatites B e C, com resultados em 30 minutos. Foram investimentos R$ 10,6 milhões para a 
aquisição de 3,6 milhões de testes oferecidos nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) das 
capitais do País. Em seguida, os testes foram estendidos às unidades básicas de saúde. No mesmo 
ano, o Ministério da Saúde ampliou o uso do medicamento interferon peguilhado para início de 
tratamento.  

Cenário mundial 

A Organização Mundial de Saúde estima que existam mais de 300 milhões de portadores do 
vírus da hepatite B e C no mundo, além de bilhões de indivíduos ainda suscetíveis às hepatites de 
transmissão hídrica, no caso das hepatites A e E. A hepatite Delta, uma forma particularmente severa 
entre as hepatites virais, atinge populações vulneráveis de regiões mais isoladas da Ásia, África e no 
Brasil, com maior incidência na Amazônia. 

Resolução 

O Brasil propôs à Organização Mundial de Saúde (OMS) uma nova resolução, reconhecendo 
as hepatites como um problema de saúde pública. Entre as recomendações está a necessidade de 
ações de prevenção, acesso universal ao tratamento de hepatites virais para todo o mundo, 
diagnóstico e tratamento das hepatites virais. A resolução será apresentada na Assembleia da OMS, 
em maio desde ano.   
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22-03-2014 

VACINA CONTRA TÉTANO E TOSSE CONVULSA ADMINISTRADA EM DOIS CENTROS DE 
SAÚDE DO NORTE DO PAÍS PROVOCOU REAÇÕES ADVERSAS GRAVES A TRÊS CRIANÇAS. 

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) suspendeu ontem 
um lote com milhares de vacinas Infanrix Tetra, indicada para a imunização de reforço contra a 
difteria, tétano, tosse convulsa e poliomielite, por suspeita de reações adversas graves em três 
crianças. 

Os casos ocorreram em dois centros de saúde na região Norte do País, ambos com o mesmo 
lote da vacina, que pertence ao Plano Nacional de Vacinação e é administrada em crianças dos 16 
meses até aos 13 anos. 

As três crianças sentiram, 48 horas após a administração da vacina, dores fortes e inchaço 
total do braço. Ao CM, o Infarmed referiu que existe no mercado outro lote da vacina que permite o 
abastecimento de todos os centros de saúde. O lote em causa já foi retirado, encontrando-se em 
análise pelos especialistas em farmacovigilância. "Esta é uma medida de precaução e não há razão 
para preocupação acrescida com as crianças a quem foi administrada a vacina do referido lote", 
referiu o Infarmed.  

Os efeitos secundários da vacina podem ocorrer nos dois ou três dias após a vacinação e 
devem ser reportados de imediato às autoridades de saúde. As alergias são um dos efeitos possíveis, 
através de erupções cutâneas, inchaço dos olhos, dificuldade em respirar ou em engolir ou perda de 
consciência. "Podem levar à morte"O pediatra Libério Bonifácio Ribeiro explicou ao CM que as 
reações adversas à vacinação não são frequentes. "Qualquer vacina pode originar uma reação 
inflamatória ou alérgica.  

Contudo, estas reações são raras", referiu o médico, alertando que "algumas reações adversas às 
vacinas podem levar à morte". "Há problemas neurológicos que estão relacionados com a 
administração de certas vacinas na infância, como é o caso da vacina do sarampo", diz."Atendendo a 
que este medicamento é administrado por profissionais de saúde, as entidades que possuam este 
lote não o devem administrar até que seja concluída a avaliação resultante da presente situação", 
alertou a Autoridade Nacional do Medicamento.

http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Sociedade/Alergia-em-bebes-suspende-vacina.aspx
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CAMPANHA 22/03/2014 - 11h14  

CEARÁ DIAGNOSTICA ATÉ 4 MIL NOVOS CASOS DE TUBERCULOSE POR ANO 

A campanha de combate à tuberculose em Fortaleza foi lançada neste sábado, na Praça do 
Ferreira pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Este ano, o tema será "Com tratamento 
adequado, a tuberculose tem cura". No Ceará são diagnosticados, todos os anos, até 4 mil novos 
casos de tuberculose, de acordo com a coordenadora estadual do Programa de Tuberculose, Sheila 
Santiago. Em Fortaleza, são cerca de 1,5 mil novos casos anualmente.  

Ações educativas promovidas pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com o Estado 
ocorrerão na manhã deste sábado na praça durante a abertura da semana alusiva à doença. Nesta 
segunda, 24, celebra-se o Dia Mundial de Combate à Tuberculose.  

O objetivo da campanha é esclarecer a população sobre a existência da tuberculose e 
informar sobre os sintomas, as formas de tratamento e a importância do diagnóstico precoce. A 
campanha, que será realizada de 22 a 28 de maio, terá atividades nas seis Regionais de Fortaleza. 

Programação 

Dia 24 - Panfletagem no Mercado São Sebastião das 8h30min às 11h. 

Dia 25 - Blitz educativa na Avenida Leste Oeste das 8h30min às 11h. 

Dia 26 - Panfletagem no Terminal da Parangaba das 8h30min às 11h. 

Dia 27 - Panfletagem no Mercantil Extra do Montese das 8h30min às 11h. 

Dia 28 - Panfletagem no Conjunto Habitacional Dom Hélder Câmara - Carlito Pamplona das 
8h30min às 11h. 

Saiba Mais sobre a tuberculose 

- A tuberculose é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria que ataca principalmente 
os pulmões, mas que também pode comprometer os rins, órgãos genitais, intestino delgado e os 
ossos.  

- Os principais sintomas são tosse por mais de três semanas, febre no fim do dia, suores 
noturnos, sensação de cansaço, dores musculares, falta de apetite, perda de peso.  

- A transmissão é direta, ou seja, ocorre de pessoa para pessoa pela saliva contendo o agente 
infeccioso, sendo maior o risco de transmissão durante contatos prolongados em ambientes 
fechados e com pouca ventilação. 

http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2014/03/22/noticiafortaleza,3224648/ceara-diagnostica-ate-4-mil-novos-casos-de-tuberculose-por-ano.shtml
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- Apesar de ter cura e o tratamento ser feito gratuitamente pelo SUS, a tuberculose ainda é 
um grave problema de saúde pública.  

- A maior incidência ocorre entre indígenas, população vivendo com HIV/ Aids, presidiários e 
moradores de rua.  

- O tratamento contra essa doença dura em media seis meses, podendo se estender de 
acordo com a gravidade do caso. 

FONTE: Secretaria Municipal da Saúde 
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22/03/2014 15h16 - Atualizado em 22/03/2014 18h10 

UNIDADES DE SAÚDE FAZEM TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS EM PETROLINA 

Em Petrolina, no Sertão pernambucano, os testes rápidos de HIV e sífilis vão ser realizados 
nas unidades de Atendimento Multiprofissional Especializado (AME).  A iniciativa da Secretaria 
Municipal de Saúde foi descentralizar os serviços para que a população tenha um melhor acesso ao 
procedimento. 

Os testes já estão disponíveis nas AMEs: Bernardino Campos Coelho, Vila Eduardo, Lia 
Bezerra, José e Maria, Manoel Possídio e Areia Branca. 

Profissionais da rede de atenção básica foram treinados pelo programa municipal 
DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais para fazer manuseio dos dispositivos de triagem da sífilis e do 
diagnóstico do HIV. 

http://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2014/03/unidades-de-saude-fazem-testes-rapidos-de-hiv-e-sifilis-em-petrolina.html
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Publicado: 20/03/2014 18:35 

ESPECIALISTAS DEBATEM HEPATITES VIRAIS NA AMÉRICA LATINA 

Cerca de 300 milhões de pessoas são portadoras dos vírus de hepatite no mundo. No Brasil, 
26 mil pessoas estão em tratamento pelo SUS 

O perfil das hepatites virais no Brasil e na América Latina e a avaliação das medidas de 
prevenção destas doenças são os principais temas debatidos na reunião do Conselho de Prevenção 
da Hepatite Viral (VHPB), grupo internacional composto por representantes da Organização Mundial 
de Saúde, Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos e União Europeia, com sede na 
Universidade da Antuérpia (Bélgica). 

Intitulado “Prevenção e controle das Hepatites Virais no Brasil e em outros países Latino-
Americanos, as lições aprendidas e caminho a seguir”, o encontro reúne, até esta sexta-feira (21), em 
Brasília, representantes dos Estados Unidos, da Europa, de países latino-americanos e os 
coordenadores estaduais dos comitês técnicos de hepatites virais do Brasil, sob a coordenação do 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, em conjunto com a Sociedade 
Brasileira de Hepatologia e Organização Pan Americana de Saúde (Opas). 

Durante a abertura do encontro, na noite dessa quarta-feira (19), o diretor do Departamento 
de DST, Aids e Hepatites Virais, Fábio Mesquita, destacou o trabalho realizado pelo Brasil na 
prevenção das hepatites virais. O diretor citou a incorporação da Terapia Tripla (uso dos primeiros 
antivirais no mercado, com acesso amplo a estes medicamentos). 

Das 26 mil pessoas em tratamento para a hepatite B e C, atualmente no Brasil, cerca de seis 
mil já utilizam a terapia tripla. A expansão da faixa etária da cobertura de vacinação contra a hepatite 
B, para 49 anos; a oferta de testes de triagem das hepatites B e C na rede pública, e, ainda a 
ampliação do diagnóstico e prevenção da transmissão vertical das hepatites B e C no Projeto Rede 
Cegonha, também foram abordados pelo diretor, durante a abertura do evento. 

Também participaram da abertura do evento o representante da Organização Pan-
Americana da Saúde e Organização Mundial de Saúde/OPAS, Joaquin Molina; o presidente da 
Sociedade Brasileira de Hepatologia; o presidente do Instituto de Doenças Infecciosas e Vacinas  da 
Universidade de Antuérpia, Pierre Van Damme, e Diretor de DST/Aids, Hepatites e Tuberculose da 
Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS/OMS Washington, Massimo Ghidinelli. 

O encontro tem como principal objetivo instrumentalizar os serviços públicos de saúde em 
diversos países para o enfrentamento das hepatites virais que são consideradas endemias mundiais. 

https://www.brasil.gov.br/saude/2014/03/especialistas-debatem-hepatites-virais-na-america-latina
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O VHPB se reúne duas vezes por ano em diferentes países para discutir o histórico de políticas 
públicas e o enfrentamento de problemas específicos relacionados a hepatites virais. Em 2014, o 
Brasil foi escolhido como sede do encontro devido aos esforços do País no enfrentamento das 
hepatites virais, sendo o único país da América Latina que possui políticas públicas para a vacinação, 
acesso ao tratamento e assistência farmacêutica de alto custo. 

Ações do Brasil 

Em 2013, o Ministério da Saúde promoveu a ampliação do acesso à vacina contra hepatite B 
às pessoas com até 49 anos. A vacina é oferecida, gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
em qualquer posto da rede pública. A medida beneficia cerca de 150 milhões de brasileiros. Em 
2012, mais de 70 milhões de brasileiros se vacinaram contra Hepatite B. A vacinação, que acontece 
desde 1998, passou a incluir públicos prioritários tais como gestantes, manicures, tatuadores, 
profissionais do sexo e homens que fazem sexo com homens (75,3% da cobertura vacinal). 

O Brasil se destacou no cenário internacional, pela incorporação simultânea dos 
medicamentos Tenofovir, Adefovir e Entecavir; revisão dos protocolos terapêuticos das hepatites B e 
C; implementação de testes rápidos para as hepatites B E C; inclusão do Boceprevir e Telaprevir para 
o tratamento da hepatite C, drogas que fazem parte da mais moderna classe de medicamentos para 
combater a doença no mundo, com taxa de eficácia de até 80%. 

A partir de 2011, o Ministério da Saúde passou a disponibilizar no SUS testes rápidos para 
Hepatites B e C, com resultados em 30 minutos. Foram investimentos R$ 10,6 milhões para a 
aquisição de 3,6 milhões de testes oferecidos nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) das 
capitais do País. Em seguida, os testes foram estendidos às unidades básicas de saúde. No mesmo 
ano, o Ministério da Saúde ampliou o uso do medicamento interferon peguilhado para início de 
tratamento.  

Cenário mundial 

A Organização Mundial de Saúde estima que existam mais de 300 milhões de portadores do 
vírus da hepatite B e C no mundo, além de bilhões de indivíduos ainda suscetíveis às hepatites de 
transmissão hídrica, no caso das hepatites A e E. A hepatite Delta, uma forma particularmente severa 
entre as hepatites virais, atinge populações vulneráveis de regiões mais isoladas da Ásia, África e no 
Brasil, com maior incidência na Amazônia. 

Resolução 

O Brasil propôs à Organização Mundial de Saúde (OMS) uma nova resolução, reconhecendo 
as hepatites como um problema de saúde pública. Entre as recomendações está a necessidade de 
ações de prevenção, acesso universal ao tratamento de hepatites virais para todo o mundo, 
diagnóstico e tratamento das hepatites virais. A resolução será apresentada na Assembleia da OMS, 
em maio desde ano.   
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22/03/2014 

VACINA CONTRA A DENGUE DEVE SER DESENVOLVIDA ATÉ SETEMBRO DE 2014 

A partir de setembro deste ano, o mundo poderá dispor de uma vacina capaz de imunizar a 
população contra os quatro sorotipos de vírus que causam a dengue, inclusive na sua manifestação 
mais grave: a hemorrágica.  

Tudo dependerá do resultado da avaliação que a comissão de experts no assunto, escolhida 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), fizer do produto imunizante desenvolvido pelo 
laboratório Sanofi Pasteur e que é o único a se encontrar na fase clínica.  

Entre os cientistas que participam da avaliação da OMS está a pesquisadora baiana e 
membro do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, a médica infectologista 
Glória Teixeira. Segundo ela, são grandes as expectativas para o resultado, porque a doença 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti não é um problema que afeta apenas os países 
subdesenvolvidos, mas é uma ameaça em todo o mundo, inclusive nos países ricos. 

 “Atualmente, além dessa vacina, estão em desenvolvimento outros imunizantes, como o 
desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a farmacêutica GlaxoSmithKline 
(GSK), o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) e o Instituto Butantan, o problema é 
que essas substâncias ainda se encontram na fase 1 ou 2 dos testes”, esclarece Glória Teixeira.  

Os encontros para avaliação do produto serão realizados em junho, em Lion(França) e em 
setembro, em Genebra (Suíça). De acordo com diretora de saúde pública da Sanofi, a médica Lucia 
Bricks, os estudos clínicos mostram que a vacina tetravalente contra a dengue é bem tolerada, com 
perfil de segurança semelhante após cada uma das doses. “Os resultados preliminares de eficácia 
demonstram, pela primeira vez, que uma vacina candidata contra a dengue é capaz de proteger 
contra a doença. Em 2014, estão previstos os resultados dos estudos de fase III, em mais de 31 mil 
indivíduos, que vão avaliar a eficácia da vacina em uma população mais ampla e em diferentes 
ambientes epidemiológicos”, comenta. 

 

Em 2011, essa mesma comissão participou da avaliação de uma versão anterior apresentada 
pelo mesmo laboratório, no entanto, na época, o produto apresentado não  mostrou efetividade na 
imunização contra o sorotipo DEN2. “Na época, a comunidade científica ficou bastante desanimada, 
pois era e ainda é o estudo mais avançado que dispúnhamos”, completa Glória Teixeira. 

Pesquisas  

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/vacina-contra-a-dengue-deve-ser-desenvolvida-ate-setembro-de-2014/?cHash=64ddfed52095f2bbd82bb09138a7283a
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A pesquisadora baiana diz que a notícia de uma nova versão da vacina contra a dengue chega 
em excelente momento, pois as últimas análises realizadas apontam que houve aumento da 
incidência e da gravidade da dengue na última década. A revisão publicada na edição mais recente 
do periódico científico PLOS Neglected Tropical Diseases traz dados epidemiológicos registrados em 
51 estudos e revela tendências que merecem atenção. 

A análise dos dados demonstra o aumento do registro de casos graves com o consequente 
crescimento das hospitalizações e mortes, sobretudo devido à circulação conjunta dos quatro 
sorotipos do vírus no país e à alta incidência da doença. De 2000 a 2010, mais de 8,44 milhões de 
pessoas contraíram dengue no Brasil – o maior volume em todo o continente americano no período 
– sendo 221 mil casos graves, com mais de 3 mil mortes. Em 2010, foram registradas 80 mil 
hospitalizações relacionadas à doença. 

Outra tendência apontada pela revisão de literatura, apesar da intensificação das medidas de 
combate ao mosquito, é o constante aumento do número de casos notificados ano a ano. Somente 
em 2010, mais de um milhão de brasileiros foram infectados. Em 2000, o total de casos registrados 
não ultrapassou 200 mil.  

Também foi observada uma distribuição da doença em todas as faixas etárias. Desde 2007,  a 
dengue, antes mais comum em adultos jovens, também passou a acometer crianças e idosos. 

Segundo Glória Teixeira, que é uma das autoras da pesquisa, o controle do vetor não dá 
certo. “Os estudos mostram que o mosquito está se adaptando à vida moderna e conseguindo 
vencer todas as barreiras de controle colocadas”, explica a cientista. Ela lembra que, entre as muitas 
adaptações, o mosquito não está agindo apenas nos trópicos, ele já atua 35° ao Norte da Linha do 
Equador e 35° ao Sul, ampliando a contaminação em países como os Estados Unidos. 

Salvador está entre as cidades com maior número de casos 

Este ano, até o último dia 12, foram notificados 2.504 casos de dengue na Bahia, 
correspondendo a uma redução de 91,89% em relação ao mesmo período de 2013, quando foram 
notificados 30.884 casos. De acordo com o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), do 
total de municípios baianos, 199 (47,7%) notificaram a doença, com destaque para Salvador (729), 
Feira de Santana (296), Itabuna (192), Pintadas (131), Teixeira de Freitas (75), Jequié (66), Porto 
Seguro (52), Ituaçu (48), Mirante (44) e Barreiras (42), que concentram 66,9% dos casos do estado da 
Bahia. 

A mais nova orientação do Ministério da Saúde para os casos de dengue ocorridos em 2014 
prevê que esses deverão seguir a nova classificação de casos: dengue, dengue com sinais de alarme e 
dengue grave. Até o momento, foram confirmados 11 casos de dengue com sinais de alarme e 3 
casos de dengue grave no estado, entre esses, um óbito no município de Coaraci. 

Em Salvador, houve um aumento de 63% de notificações de casos de dengue. Desse 
total,613 casos foram identificados como suspeitos, 100 (16%) foram confirmados como dengue 
clássica. Entre os distritos sanitários com maior número de casos destacam-se Cabula/Beiru, Boca do 
Rio e Barra/Rio Vermelho.  



22 

 
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 / 

Além da vacina, o Brasil também desenvolve a cultura de uma bactéria chamada Wulbachia 
que destrói o vírus, impedindo a disseminação da dengue. O estudo é feito pelo Instituto Oswaldo 
Cruz, Fundação Getulio Vargas, a Universidade Federal de Minas Gerais e FioCruz. 

 

 

 

 

 


