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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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EBOLA - ÁFRICA (SERRA LEOA), CASOS CONFIRMADOS. 

Published Date: 2014-05-26 20:53:44 
 
OMS confirma 5 mortes em primeiro surto de Ebola em Serra Leoa. 
 
A OMS (Organização Mundial da Saúde) confirmou nesta segunda-feira (26) [maio/2014] a morte de 
5 pessoas no primeiro surto de Ebola em Serra Leoa, país fronteiriço com Guiné, na África Ocidental, 
onde dezenas de mortes relacionadas à doença foram registradas. 
 
"A informação preliminar que recebemos no terreno indica que há 1 caso confirmado pelo 
laboratório e que 5 mortes foram registradas na comunidade", informou o escritório regional da 
OMS, com sede em Brazzaville, capital da República do Congo. 
 
A OMS e as autoridades nacionais já criaram um grupo de trabalho para analisar esta situação de 
emergência e estabelecer as medidas de prevenção necessárias. Além disso, segundo a organização, 
uma equipe de especialistas realizará pesquisas epidemiológicas no terreno como parte deste plano 
de resposta ao surto da doença. 
 
Trata-se da primeira confirmação de surto de Ebola em Serra Leoa, já que, no início do mês de abril 
[2014], a OMS desmentiu a existência de casos suspeitos deste vírus no país. No entanto, a agência 
da ONU reconheceu que todas as pessoas que tiveram contato com doentes em Guiné estavam 
sendo acompanhadas para descobrir se as mesmas foram contagiadas ou não. 
 
Até o último dia 9 de abril [maio/2014], segundo a OMS, foram registrados 157 casos em Guiné - 
onde o surto começou e 22 de março [2014] -, dos quais 101 doentes morreram e 66 puderam ser 
confirmados por provas de laboratório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
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CHOLERA, DIARRHEA AND DYSENTERY UPDATE: SOUTH SUDAN (CENTRAL EQUATORIA). 
Published Date: 2014-05-27 23:32:07 
 
The infectious disease cholera continues to spread in South Sudan's largest city, Juba, with over 670 
cases reported, according to the WHO. 
 
South Sudan's Minister of Health declared a cholera outbreak on 15 May 2014, the 1st outbreak in 
the city since 2006-2007. Dr Abdinaser Abubakar, the officer-in-charge of World Health Organization 
in South Sudan, told press in Juba today, 27 May 2014, that the number of cases has been rising. 
 
"So far, as of yesterday 26 May 2014, we have over 670 cases that have received treatment both in 
Juba Teaching Hospital as well as another CTC [Cholera Treatment Centre] which is run by MSF 
[Medecins Sans Frontieres] in Gure, and also other facilities within the town," he said. 
 
Abubakar said that 23 people have died of cholera so far, 13 of them inside of health facilities and 
the others within the community. He said the case fatality rate as of today is 3.4 percent, which is 
"above the average." The health official said that health workers are working to improve treatment 
in order to reduce the fatality rate, while also calling for better surveillance in communities so that 
cases can be referred quickly for treatment. According to WHO, the majority of cases are coming 
from the neighborhoods of Northern Bari, Munuki, Juba, Rajaf, and Kator, in that order. 
 
Tests performed in a laboratory in Nairobi [Kenya] have confirmed 6 samples while results are 
awaited for about 100 other samples. A laboratory will be set up in South Sudan to speed up the 
testing process. 
 
For his part, UN Humanitarian Coordinator Toby Lanzer warned of the seriousness of the outbreak. In 
a statement via the social media site Twitter he said it was "hard to forecast the evolution but some 
[are] warning that we could see 10 000 cases." 
 
The outbreak is also now confirmed to have spread within one of the UN bases in Juba, where UN-
protected populations are considered at-risk because of overcrowded conditions and poor 
sanitation. An official of Doctors Without Borders told press in Juba today [27 May 2014] that they 
have seen one laboratory-confirmed case within the UN House camp, with 8 additional suspected 
cases. 
 
Dr Abdinaser Abubakar, the WHO official, pointed out that the congestion at UN-protected sites has 
increased the risk of the disease. 
 
UNICEF, meanwhile, announced at a press conference in Juba today [27 May 2014] that the health 
response to the outbreak was expensive, disclosing that the agency has already spent USD 10 million 
on the cholera response so far. 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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Cólera, diarréia e disenteria UPDATE: SUDÃO DO SUL ( Equatoria Central). NOTÍCIA 

TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR. 

A cólera doença infecciosa continua a se espalhar na maior cidade do Sudão do Sul , Juba , com mais 
de 670 casos notificados , segundo a OMS . 

Ministro da Saúde do Sudão do Sul declarou um surto de cólera em 15 de maio de 2014, o primeiro 
surto na cidade desde 2006-2007. Dr. Abdinaser Abubakar , o oficial -em- comando de Organização 
Mundial da Saúde no Sudão do Sul, disse à imprensa em Juba , hoje, 27 de maio de 2014 , que o 
número de casos tem vindo a aumentar . 

"Até agora, a partir de ontem 26 de maio de 2014 , temos mais de 670 casos que receberam 
tratamento , tanto em Juba Hospital de Ensino , bem como um outro CTC [ Centro de Tratamento de 
Cólera ], que é executado pelo MSF [ Médicos Sem Fronteiras ] em Gure , e também outras 
instalações dentro da cidade " , disse ele. 

Abubakar disse que 23 pessoas morreram de cólera até agora , 13 deles dentro de unidades de saúde 
e os outros dentro da comunidade. Ele disse que a taxa de letalidade a partir de hoje é de 3,4 por 
cento , o que é " acima da média ". O oficial de saúde disse que os trabalhadores de saúde estão 
trabalhando para melhorar o tratamento , a fim de reduzir a taxa de mortalidade , além de chamar 
para uma melhor vigilância nas comunidades para que os casos podem ser encaminhados 
rapidamente para o tratamento. Segundo a OMS, a maioria dos casos são provenientes dos bairros 
do norte de Bari, Munuki , Juba , Rajaf e Kator , nessa ordem . 

Os testes realizados em um laboratório em Nairobi [ Quênia] confirmaram 6 amostras , enquanto os 
resultados são aguardados para cerca de 100 outras amostras. Um laboratório será criado no Sul do 
Sudão para acelerar o processo de teste. 

Por sua parte, Coordenador Humanitário da ONU Toby Lanzer alertou para a gravidade do surto . Em 
um comunicado através do site de mídia social Twitter , ele disse que era " difícil prever a evolução, 
mas alguns [ são ] aviso de que poderíamos ver 10 000 casos. " 

O surto também está confirmado para se espalhar dentro de uma das bases da ONU em Juba , onde 
as populações protegidas pela ONU são considerados em situação de risco por causa das condições 
de superlotação e falta de saneamento . Um funcionário da Médicos Sem Fronteiras disse à imprensa 
em Juba hoje [ 27 de maio, 2014 ] que eles têm visto um caso confirmado por laboratório dentro do 
acampamento da ONU House, com 8 casos suspeitos adicionais. 

Dr. Abdinaser Abubakar , o funcionário da OMS , apontou que o congestionamento nos locais 
protegidos pelas Nações Unidas tem aumentado o risco da doença. 

UNICEF , por sua vez , anunciou em conferência de imprensa hoje em Juba [ 27 mai 2014 ] que a 
resposta de saúde para o surto era caro , revelando que a agência já passou USD 10 milhões na 
resposta à cólera até agora . 
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EL CÓLERA SE PROPAGA EN SUDÁN DEL SUR. 

29/05/2014 08:04:49 

 Igual que el virus del Ébola, el Cólera se ha extendido con una facilidad preocupante en Sudán del 
Sur. Desde el pasado 9 de mayo, cuando el Ministerio de Salud del país declaró un brote en la capital 
(Juba) se han reportado al menos 266 casos y 13 personas han fallecido.  

Acción Contra el Hambre asegura que es “urgente proporcionar tratamiento y contener la 
enfermedad”, vistos los devastadores efectos que está provocando el cólera: de las 13 personas que 
han fallecido hasta ahora, siete no pudieron acceder al tratamiento. En cambio, 82 pacientes 
diagnosticados de cólera que fueron tratados de inmediato fueron dados de alta hace unos días, 
según datos de la ONG. 

"Conociendo cómo se propaga y manifiesta el cólera y viendo el número de casos y la tasa de 
contagio en Juba, la situación es muy alarmante", dice Andrea Tamburini, director de Operaciones de 
Acción contra el Hambre en Estados Unidos. "Es necesaria una respuesta extremadamente rápida y 
estratégica si queremos evitar un brote verdaderamente masivo”.  
Los hombres jóvenes están siendo los más vulnerables en esta situación de emergencia, siendo 117 
casos de cólera, el 54% del total, varones de 15-34 años de edad. 

Los principales factores de riesgo incluyen el consumo de agua no tratada procedente del río y 
suministrada a la ciudad a través de camiones cisterna, la mala utilización de letrinas, el consumo de 
alimentos que se venden en mercados improvisados de carretera y prácticas deficientes de higiene, 
como no lavarse bien las manos, defecar al aire libre o el incorrecto manejo de los cadáveres. 

El cólera es una infección del intestino delgado causada por la bacteria Vibrio cholerae. Normalmente 
los síntomas incluyen casos severos de diarrea y vómitos, lo que puede derivar en una rápida y 
peligrosa deshidratación y el desequilibrio electrolítico. Sin la terapia de rehidratación oral, el 
suministro de líquido intravenoso rápido o el tratamiento con antibióticos, la enfermedad puede 
causar la muerte.  

Europa es consciente de su peligrosidad  
En el marco de la Conferencia Humanitaria sobre Sudán del Sur celebrada la semana pasada en Oslo 
(Noruega), la Secretaria General Adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de 
Emergencia de Naciones Unidas, Valerie Amos, señaló: " Necesitamos que la población tenga acceso 
a la atención médica. El ministro ya ha señalado el brote de cólera en Juba. No queremos tener que 
enfrentar una crisis sanitaria de dimensiones masivas".  

Las organizaciones de ayuda han pedido un total de 1.800 millones de dólares para salvar vidas en 
Sudán del Sur, prevenir una hambruna y evitar la pérdida de otra generación de niños sursudaneses. 

http://www.compromisorse.com/rse/2014/05/29/el-colera-se-propaga-en-sudan-del-sur/
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Los fondos prometidos por los donantes distan mucho de esta cifra: 600 millones de dólares para 
Sudán del Sur y la región. 

 

EL CÓLERA SE PROPAGA EN SUDÁN DEL SUR (NOTÍCIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE 

TRADUTOR). 

 

Igual que el virus del Ébola, el Cólera se ha extendido con una facilidad preocupante en Sudán del 

Sur. Desde el pasado 9 de mayo, cuando el Ministerio de Salud del país declaró un brote en la capital 

(Juba) se han reportado al menos 266 casos y 13 personas han fallecido.  

Acción Contra el Hambre asegura que es “urgente proporcionar tratamiento y contener la 

enfermedad”, vistos los devastadores efectos que está provocando el cólera: de las 13 personas que 

han fallecido hasta ahora, siete no pudieron acceder al tratamiento. En cambio, 82 pacientes 

diagnosticados de cólera que fueron tratados de inmediato fueron dados de alta hace unos días, 

según datos de la ONG. 

"Conociendo cómo se propaga y manifiesta el cólera y viendo el número de casos y la tasa de 

contagio en Juba, la situación es muy alarmante", dice Andrea Tamburini, director de Operaciones de 

Acción contra el Hambre en Estados Unidos. "Es necesaria una respuesta extremadamente rápida y 

estratégica si queremos evitar un brote verdaderamente masivo”.  

Los hombres jóvenes están siendo los más vulnerables en esta situación de emergencia, siendo 117 

casos de cólera, el 54% del total, varones de 15-34 años de edad. 

Los principales factores de riesgo incluyen el consumo de agua no tratada procedente del río y 

suministrada a la ciudad a través de camiones cisterna, la mala utilización de letrinas, el consumo de 

alimentos que se venden en mercados improvisados de carretera y prácticas deficientes de higiene, 

como no lavarse bien las manos, defecar al aire libre o el incorrecto manejo de los cadáveres. 

El cólera es una infección del intestino delgado causada por la bacteria Vibrio cholerae. Normalmente 

los síntomas incluyen casos severos de diarrea y vómitos, lo que puede derivar en una rápida y 

peligrosa deshidratación y el desequilibrio electrolítico. Sin la terapia de rehidratación oral, el 

suministro de líquido intravenoso rápido o el tratamiento con antibióticos, la enfermedad puede 

causar la muerte.  

Europa es consciente de su peligrosidad  

En el marco de la Conferencia Humanitaria sobre Sudán del Sur celebrada la semana pasada en Oslo 

(Noruega), la Secretaria General Adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de 

Emergencia de Naciones Unidas, Valerie Amos, señaló: " Necesitamos que la población tenga acceso 

a la atención médica. El ministro ya ha señalado el brote de cólera en Juba. No queremos tener que 

enfrentar una crisis sanitaria de dimensiones masivas".  

Las organizaciones de ayuda han pedido un total de 1.800 millones de dólares para salvar vidas en 

Sudán del Sur, prevenir una hambruna y evitar la pérdida de otra generación de niños sursudaneses. 

Los fondos prometidos por los donantes distan mucho de esta cifra: 600 millones de dólares para 

Sudán del Sur y la región. 
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VÍRUS NA GUIANA FRANCESA TRANSMITIDO PELO AEDES AEGYPTI PREOCUPA 

AUTORIDADES. 
29/05/2014 09:45 H 

Casos do Chikungunya no país vizinho acionam Ministério de Saúde a tomar medidas de prevenção. 

Um vírus desconhecido para a maioria dos brasileiros trouxe recentemente preocupações para os 
órgãos públicos de saúde. Até esta terça-feira (27), o vírus Chikungunya que, assim como a dengue e 
a febre amarela, pode ser transmitido através do mosquito Aedes aegypti, já contaminou 122 
pessoas na Guiana Francesa. Dos casos, 83 foram transmitidos dentro da própria Guiana e nenhum 
dos casos apresentou gravidade elevada ainda.  

A preocupação inicial do Ministério da Saúde, de acordo com a Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde do estado do Amapá, é a fronteira entre a Guiana Francesa e o norte do país. Por conta disso, 
o Ministério da Saúde pretende enviar na primeira semana de junho uma equipe que irá se reunir 
com técnicos do estado do Amapá para traçar estratégias de prevenção e controle, na iminência de 
um possível surto. Além dos técnicos do estado, a ideia é que essa equipe discuta as estratégias nos 
municípios de Macapá e Santana, Laranjal do Jarí e Oiapoque, sendo este último o município com 
maior território de fronteira com a Guiana Francesa. 

O chefe de Vigilância em Saúde Ambiental, Rafael Xavier, ressaltou que até o momento nenhuma 
notificação de casos no Brasil foi feita, mas que a proximidade da Copa do Mundo deve deixar não só 
o Amapá como também outros estados de sobreaviso. “Nós temos receptividade para transmissão, 
ou seja, um dos principais atores, que é o Aedes aegypti. Se entrar alguém doente, nós teremos um 
quadro de vulnerabilidade epidemiológica”, explicou. 

A assessoria de imprensa do Ministério da Saúde fez questão ainda de deixar claro que não há 
circulação do vírus causador da febre Chikungunya no Brasil. Os únicos três casos registrados dessa 
doença em território nacional ocorreram em 2010 foram notificados em estrangeiros que haviam 
contraído a enfermidade no exterior – na Indonésia e na Índia, que são países endêmicos da doença 
– mas acabaram só manifestando os sintomas e sendo diagnosticados no Brasil. 

Entretanto, em virtude da recente circulação desse vírus no Caribe, o Ministério da Saúde garantiu a 
adoção de medidas de preparação nacional para identificação de possíveis casos. De acordo com a 
assessoria do Ministério da Saúde, técnicos estão prestando assistência aos municípios na área de 
controle de vetores e assistência aos pacientes, assim como estão também ajudando os gestores 
locais na elaboração de seus planos de contingência. 

Além da presença do mosquito, fatores favoráveis para a disseminação do vírus é o clima da região 
Norte do país. Com a grande quantidade de chuvas que tem sido freqüente na região, o Aedes 
encontra condições favoráveis para a procriação. Focos de água parada e alagamentos aumentam a 
facilidade de transmissão do Chikungunya. 

http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2014/05/29/virus-na-guiana-francesa-transmitido-pelo-aedes-aegypti-preocupa-autoridades/
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2014/05/29/virus-na-guiana-francesa-transmitido-pelo-aedes-aegypti-preocupa-autoridades/
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2014/05/29/virus-na-guiana-francesa-transmitido-pelo-aedes-aegypti-preocupa-autoridades/
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2014/05/29/virus-na-guiana-francesa-transmitido-pelo-aedes-aegypti-preocupa-autoridades/
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2014/05/29/virus-na-guiana-francesa-transmitido-pelo-aedes-aegypti-preocupa-autoridades/
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Sobre as estratégias de prevenção, Rafael Xavier diz que a Secretaria de Saúde do Amapá está 
aguardando esse contato com os agentes do Ministério de Saúde para que a melhor forma de 
divulgação da doença seja feita. “Nossa função é antecipar qualquer problema para tentar evitar ou, 
pelo menos, mitigar os reflexos da doença. O Ministério da Saúde está enviando equipes técnicas 
para os estados, já que não temos vivência com essa situação específica, para que no caso de algum 
suspeita já se possa entrar com ações de bloqueio epidemiológico”, disse. 

Rafael Xavier explicou que os agentes do Ministério da Saúde irão apresentar informações específicas 
acerca do controle epidemiológico. O controle vetorial, como Rafael explica, é o mesmo feito com 
outras doenças relacionadas ao mosquito Aedes, que envolvem o combate do próprio agente 
transmissor. 

Entre as ações do Ministério da Saúde, estaria o treinamento de médicos para atendimento de casos, 
a preparação de laboratório de referência para realizar o diagnóstico e, ainda, a divulgação de 
medidas de vigilância para as secretarias estaduais e municipais de saúde. 
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ARENA PERNAMBUCO REALIZA SIMULAÇÃO DE ATAQUE TERRORISTA. 
Publicado: 29/05/2014 11:22 

Grupos especializados em Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) realizaram 
realizaram nessa quarta-feira (28), simulação de operação de socorro a vítimas de contaminação na 
Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana do Recife). Mesmo não 
presente na realidade brasileira, a ameaça de ataques terroristas, especialmente em grandes eventos 
como a Copa do Mundo Fifa Brasil 2014, precisa ser levada em conta. O País tem de estar preparado 
para lidar com situações extremas, como desarme de bombas e pronta-resposta a artefatos químicos 
e radioativos.  

Para o treinamento foram convocados 300 agentes, mas, ao todo, cerca de 800 profissionais de oito 
diferentes órgãos estarão prontos para atuar nesse tipo de situação extrema durante os dias de jogos 
no estádio. São eles: Exército, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), Apevisa, Polícia Rodoviária Federal, Comissão Nacional de Energia Nuclear e um 
Batalhão especializado do Rio de Janeiro (RJ). A ideia é liberar 30 torcedores por hora. 

Em caso de acidente desse tipo, as pessoas que saem da arena passariam por três diferentes tendas 
montadas na área externa: acolhimento, triagem e descontaminação. No processo, elas são 
identificadas com pulseiras que indicam a gravidade do seu estado – vermelho para os mais graves; 
amarelas para os casos medianos; e verde para os mais simples. “De modo geral, em incidentes 
desse tipo, 10% das vítimas são graves e 20% são medianas”, explica o tenente coronel Keury 
Raniere, oficial de Ligação de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército. 

Descontaminação 

Após a descontaminação, os pacientes são encaminhados, de acordo com o caso, para hospitais da 
rede de saúde do Recife (PE) ou para o próprio hospital de campanha do Exército, também chamado 
de Unidade Avançada de atendimento, que já se encontra montado na área externa do estádio. No 
local, equipes da Secretaria Estadual de Saúde, do Samu e do próprio Exército atenderão não apenas 
vítimas de ataques mais sérios como os químicos e nucleares, mas também torcedores que tiverem 
sofrido outro tipo de acidente. O local conta com sala de emergências clínicas e traumáticas, posto 
de enfermagem, 12 leitos de observação. O socorro por helicóptero também estará disponível. 

“Para o treinamento de hoje utilizamos como referência o tipo mais comum de ataque, que é o 
químico. Mas estamos preparados para qualquer tipo de ocorrência, até as nucleares”, explicou o 
tenente coronel, que avaliou positivamente o treinamento realizado na manhã desta quarta-feira . 
“Claro que nos dias dos jogos, tem toda a questão da multidão, do tumulto. Mas estamos preparados 
para a Copa”, concluiu o tenente coronel Raniere. 

Haverá ainda três unidades de suporte básico e uma de suporte avançado, que funciona como uma 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Samu e três ambulâncias preparadas para a remoção de 

http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2014/05/arena-pernambuco-tem-dia-de-simulacao-de-ataque-terrorista
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pacientes em casos de acidentes radiológicos e nucleares. “É uma realidade que não temos aqui no 
nosso estado, mas temos treinado há mais de seis meses para estarmos prontos para o Mundial”, 
explicou o coordenador do Samu, Leonardo Gomes. 

Dentro da Arena, o atendimento será feito pela Fifa, que montará sete postos. Também sob o 
comando da Fifa, os stewarts - agentes treinados para grandes eventos - serão responsáveis por 
identificar o tipo de ataque sofrido pelos torcedores.  
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SARAMPO - EUA, SITUAÇÃO ATUAL. 

Published Date: 2014-05-30 23:18:48 
 

 
EUA têm recorde de casos de sarampo após prática de evitar vacinas. 
O número de casos de sarampo nos Estados Unidos, a maioria dos quais registrado em pacientes que 
não foram vacinados por motivos ideológicos ou religiosos, atingiu seu maior nível em vinte anos em 
2014, informaram nesta quinta-feira [28/maio/2014] autoridades de saúde. 
 
Os Centros Federais para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC) indicaram 288 casos entre 1 de 
janeiro [2014] e 23 de maio [2014]. Foi o número mais alto desde 1994.  
 
Segundo os CDC, quase todas estas infecções afetaram americanos não vacinados que se 
contaminaram em viagens ao exterior. "O aumento atual de casos de sarampo é resultado de 
pessoas não vacinadas, a maioria residente nos Estados Unidos, que contraíram a doença em outros 
países e trouxeram o vírus para os Estados Unidos", disse Anne Schuchat, diretora do Centro 
Nacional de Imunização e Doenças respiratórias dos CDC. Ao chegar aos Estados Unidos, o vírus "se 
transmite em grupos de população nos quais muitos indivíduos não foram vacinados", acrescentou. 
 
De acordo com a cientista, a maior parte dos casos começou após uma viagem às Filipinas, que 
registrou epidemias importantes desde outubro de 2013. Desses 288 casos, 280 (ou seja, 97%) estão 
ligados a uma infecção importada de pelo menos 18 países. Mais de um caso em cada sete exigiu 
hospitalização. 
 
Os CDC insistiram em que 90% dos casos de sarampo registrados atingiu indivíduos não vacinados. 
Nos Estados Unidos, 85% das pessoas que não foram vacinadas citaram razões religiosas, filosóficas 
ou pessoais para evitar a imunização. 
 
O número de casos de sarampo este ano demonstra a importância da vacinação e a necessidade de 
garantir que toda a população esteja em dia com suas vacinas, reforçaram os CDC. 
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