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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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POLIOMIELITE - MUNDO, ALERTA, OMS/WHO. 
Published Date: 2014-05-05 23:33:50 
 
Disseminação da pólio é emergência pública internacional, diz OMS 
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a disseminação da pólio é uma emergência 
pública de saúde internacional. 
 
O surgimento de casos na Ásia, África e Oriente Médio, segundo a agência, é um "evento 
extraordinário" e é necessária uma "resposta internacional" coordenada. "As condições para uma 
emergência pública de saúde internacional foram alcançadas", afirmou Bruce Aylward, diretor-geral 
assistente da organização. Aylward deu a declaração depois da reunião de emergência da semana 
passada [abril/2014], ocorrida em Genebra, que discutiu justamente a doença e incluiu 
representantes dos países afetados. 
 
"A disseminação internacional da pólio em 2014 constitui um 'evento extraordinário' e um risco para 
a saúde pública para outros países para o qual uma resposta coordenada internacional é essencial", 
informou o Comitê de Regulação de Emergência da OMS em uma declaração oficial. 
 
"Se não for controlada, esta situação poderá resultar no fracasso da erradicação global de uma das 
mais graves doenças que podem ser evitadas com vacinas." 
 
A OMS afirma que países como Paquistão, Camarões e Síria representam "a maior ameaça de maior 
exportação do vírus da pólio em 2014". 
 
A agência recomendou que cidadãos dos países afetados pela doença que forem viajar para o 
exterior levem certificados e provas de que foram vacinados. Segundo a correspondente da BBC em 
Genebra Imogen Foulkes, esta é a segunda vez na história da OMS que a agência faz este tipo de 
declaração. A primeira vez ocorreu durante a epidemia de gripe suína em 2009. 
 
A Síria, que havia 14 anos não registrava casos, voltou a ser infectada com o vírus vindo do Paquistão. 
Os refugiados estão fugindo da Síria para a Jordânia, Líbano e Turquia e checar se todos eles foram 
vacinados será impossível, afirmou a correspondente da BBC em Genebra. 
 
Segundo a OMS, no total são 10 países infectados [com circulação do vírus - Mod. RNA] pela pólio: 
Afeganistão, Camarões, Guiné Equatorial, Etiópia, Iraque, Israel, Nigéria, Paquistão, Somália e Síria. 
 
O Brasil, assim como todos os países das Américas, faz parte do grupo de países que não registram 
casos de pólio há mais de uma década, segundo a OMS. 

 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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SECRETARIA DE SAÚDE EM ALERTA PARA POSSÍVEL ENTRADA DE UM NOVO VÍRUS NO 

ESTADO. 
09/05/2014 ⋅  

O vírus já foi registrado na Guiana Francesa e, devido a isso, equipes da CVS se preparam para 
identificar possíveis casos no Amapá. 

O surgimento de casos de um novo vírus, que transmite uma doença semelhante ao da dengue, na 
Guiana Francesa, preocupa o Amapá. Devido à aproximação com o país, a Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde (VCS) já está em alerta. No período de 2 a 6 de junho, uma equipe do Ministério 
da Saúde (MS) estará no Amapá para apoiar os municípios de Macapá, Santana e, principalmente, 
Oiapoque na elaboração de um plano de ações estratégicas para evitar a entrada do vírus no Estado. 

As Vigilâncias Ambiental, Epidemiológica e em Saúde dos três municípios receberão orientações para 
ações de vigilância, controle vetorial e assistência técnica. Será uma semana de discussões e 
treinamento para ampliar as técnicas de diagnóstico da doença. O encontro ocorrerá no auditório do 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), localizado na Avenida Ernestino Borges, 
380, no Centro de Macapá. 

"Para evitar o avanço da doença no Brasil, e principalmente aqui no Amapá, por causa da fronteira 
com a Guiana Francesa, o Ministério da Saúde vem pedindo aos estados e municípios que 
intensifiquem as ações de prevenção e controle do mosquito que se reproduz em locais com água 
limpa e parada. Estamos aguardando a chegada da equipe do MS para definirmos esse planejamento 
estratégico", comenta a coordenadora de Vigilância em Saúde do Estado, Maria Angélica Lima. 

O que é o vírus Chikungunya 

O vírus Chikungunya, até difícil de pronunciar, é transmitido pelo mosquito Aedes aegypt, o mesmo 
da dengue. Os sintomas são muito parecidos, apesar de não haver parentesco entre os vírus: fortes 
dores de cabeça, nos músculos, articulações, além de febre alta e prostração. A diferença é a dor 
intensa nas articulações que podem durar meses. Chikungunya não tem a forma hemorrágica e não 
tem vacina. Para tratar a doença, é preciso cuidar dos sintomas. 

Onde há registro do vírus 

O vírus surgiu na África do Sul em 2004, depois passou para Ásia, Europa e agora está no Caribe. No 
Brasil, por enquanto, há registro de três casos importados, ou seja, pessoas que foram infectadas 
fora do país e que foram confirmados em 2010. O surgimento de casos também na Guiana Francesa, 
fronteira com o Amapá, deixou o Estado em alerta porque o risco de transmissão aqui é real. A maior 
preocupação do Ministério da Saúde é com o avanço da doença, que pode desembarcar no país 
junto com os turistas que virão ao Brasil acompanhar a Copa do Mundo de 2014. 

http://chicoterra.com/2014/05/09/secretaria-de-saude-em-alerta-para-possivel-entrada-de-um-novo-virus-no-estado/
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O MS vem orientando as secretarias de Saúde dos estados e municípios que, se houver casos 
suspeitos de Chikungunya, que as amostras sejam encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas 
(IEC), laboratório de referência nacional em epidemiologia. 
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STREPTOCOCCUS, GROUP A, SCARLET FEVER - UK (10): (ENGLAND) UPDATE. 
 
Published Date: 2014-05-08 09:25:23 
 
 
The number of cases of scarlet fever in the [Swindon] area is still abnormally high for this time of 
year, despite the usual season for the illness coming to an end. 
 
Public Health England [PHE] is reporting 656 cases of the illness, which typically affects children, in 
the Avon, Gloucestershire, and Wiltshire area since September [2014]. Nationally there have been 
8305 cases in the same period, more than 4 times the 10-year average. 
 
There is no vaccine for the disease, so health officials have advised anyone with symptoms to seek 
help from their GP, who will normally prescribe a dose of antibiotics. 
 
Dr Ayo Oyinloye, the Consultant in Public Health Medicine at Swindon Council said: "Relatively high 
levels of scarlet fever for the time of year, compared to recent years, continue across the country. 
This national trend also applies to Swindon and surrounding areas. Scarlet fever is a mild illness in 
most people and can be treated effectively with antibiotics. It usually affects young children, 
although adults are not immune. Symptoms include a sore throat, fever, headache and rash, and 
those with symptoms should seek advice from their GP. You can catch scarlet fever by inhaling 
airborne droplets if someone with the illness coughs or sneezes in the air near you. 
 
"Swindon Council would like to reiterate the advice given by Public Health England that to reduce the 
risk of infection, and minimise spread, people should practise good hand hygiene and remember to 
cover their mouth and nose with a tissue when they cough or sneeze and to wash their hands 
afterwards. All used tissues should be disposed of immediately." 
 
The cause of the outbreak is not known, but the unseasonably mild winter is one possibility. "Health 
experts are looking into the possibility that a new strain of the illness has developed." 
 
Last month PHE contacted all nurseries and schools to advise them of how to deal with the illness 
and take precautions to prevent it spreading. Lawn Primary School, which has had no known cases of 
the disease, has taken a number of precautions to minimise the risk following advice from PHE. 
Headteacher Kelly James said: "As with all letters we get regarding illnesses we follow the guide given 
to us. "All parents are sent a copy of the letter and all the staff are told as well as letters going up in 
our 1st aid areas. I think in cases like this then making sure everyone is informed is the key. In the 
spring time we also carried out a full clean of the school to make sure that any surface the children 
came into contact with was cleaned to make sure the risk of cases was reduced." 

 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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ESTREPTOCOCO DO GRUPO A, ESCARLATINA - REINO UNIDO (INGLATERRA): 

ATUALIZAÇÃO. (NOTÍCIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 

 
O número de casos de escarlatina na área [ Swindon ] ainda é anormalmente elevada para esta 
época do ano, apesar da temporada habitual para a doença a chegar ao fim . 
 
Saúde Pública Inglaterra [ PHE ] reporta 656 casos da doença , que normalmente afeta crianças, na 
Avon , Gloucestershire, e área de Wiltshire desde setembro [ de 2014] . Nacionalmente , houve 8.305 
casos no mesmo período , mais de 4 vezes a média de 10 anos. 
 
Não há vacina para a doença , por isso as autoridades de saúde têm aconselhado qualquer pessoa 
com sintomas para procurar a ajuda de seu médico de família , que , normalmente, prescrever uma 
dose de antibióticos. 
 
Dr. Ayo Oyinloye , o Consultor em Medicina Saúde Pública Conselho Swindon disse : . " Níveis 
relativamente altos de escarlatina para a época do ano , em comparação aos últimos anos , 
continuam em todo o país Esta tendência nacional também se aplica a Swindon e áreas 
circunvizinhas Scarlet. a febre é uma doença leve na maioria das pessoas e pode ser tratado 
eficazmente com antibióticos. Ela geralmente afeta crianças , embora os adultos não estão imunes. 
os sintomas incluem dor de garganta , febre, dor de cabeça e erupções cutâneas, e aqueles com 
sintomas devem procurar o conselho de seu GP . você pode pegar escarlatina pela inalação de 
gotículas no ar se alguém com a tosse ou espirra doença no ar perto de você. 
 
"Conselho de Swindon gostaria de reiterar o conselho dado por Saúde Pública Inglaterra que, para 
reduzir o risco de infecção , e minimizar propagação , as pessoas devem praticar boa higiene das 
mãos e lembre-se de cobrir a boca eo nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e lavar 
as mãos depois. Todos os tecidos utilizados devem ser eliminados de imediato . " 
 
A causa da eclosão não é conhecida , mas o inverno excepcionalmente leve é uma possibilidade . " 
Especialistas em saúde estão olhando para a possibilidade de que uma nova cepa da doença se 
desenvolveu. " 
 
No mês passado PHE contactou todos creches e escolas para aconselhá-los sobre como lidar com a 
doença e tomar precauções para evitar a sua propagação . Lawn Escola Primária , que não teve casos 
conhecidos da doença, tomou uma série de precauções para minimizar o risco seguindo os conselhos 
de PHE . Headteacher Kelly James disse : " Tal como acontece com todas as letras que se a respeito 
de doenças que seguem o guia que nos foi dado . " Todos os pais são enviados uma cópia da carta e 
todos os funcionários são informados , bem como letras subindo em nossas áreas de primeiro 
socorros. Eu acho que em casos como este , em seguida, fazendo com que todos se informado é a 
chave. Na primavera também realizou uma limpeza completa da escola para garantir que toda a 
superfície das crianças entrou em contato com foi limpa para garantir que o risco de casos foi 
reduzido . " 
 
 
 



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 / 

     

 

INFLUENZA AVIÁRIA H5N6 - CHINA (SICHUAN), HUMANO, CASO CONFIRMADO, OBITO. 
Published Date: 2014-05-09  

 
China tem primeira morte pela gripe aviária H5N6 
 
Um homem morreu na China vítima do vírus H5N6 da gripe aviária, informaram as autoridades de 
saúde do país. Médicos acreditam que este é o primeiro caso fatal no mundo provocado por esta 
variação [variante]. 
 
Os exames mostraram que a vítima, um homem de 49 anos de Nanchong, na província de Sichuan, 
havia contraído o vírus, informou a agência estatal Xinhua. 
 
O paciente teve contato com aves de curral mortas [em decorrência do mesmo H5N6? - Mod. RNA], 
mas a princípio foi diagnosticado com pneumonia. De acordo com agência, pessoas que estiveram 
em contato com a vítima não demonstraram sintomas similares até agora [mas apresentam 
evidências laboratoriais de infecção? - Mod. RNA]. 
 
Especialistas acreditam que esta infecção foi um caso individual e que o risco de propagação é muito 
reduzido. 
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