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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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COLERA - MÉXICO (HIDALGO, VERACRUZ), CASOS CONFIRMADOS 
Published Date: 2014-07-06 23:16:23 
 
Reporta Ssa [Secretaria da Saúde Federal] reaparición del cólera con 3 nuevos casos en la Huasteca 
 
Después de 6 meses el cólera reapareció en Hidalgo, pues en la última semana se presentaron 3 
nuevos casos, los cuales fueron reportados en la Huasteca, de acuerdo con el último reporte de la 
Secretaría de Salud federal (Ssa). 
 
Los 3 casos presentados, corresponden a 2 hombres y a 1 mujer, quienes, de acuerdo con las 
autoridades sanitarias se mantienen bajo observación y se encuentran en tratamiento. 
 
La SSH informó que a diferencia del año pasado [2013], esta vez hay un mayor control y programas 
de prevención para que los pobladores no se acerquen a las personas contagiadas en las zonas donde 
se reportó la presencia de la bacteria en el ambiente. 
 
De acuerdo con el reporte federal, los pacientes que adquirieron el cólera se encuentran 
hospitalizados a pesar de que en días pasados, Pedro Luis Noble Monterrubio, titular de la SSH, había 
negado que en la entidad hubiera casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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SURTO DE SARAMPO MATOU JÁ DEZENAS DE PESSOAS NO LITORAL DE ANGOLA 

Um surto de sarampo que tem vindo a afetar o município de Chongorói, no litoral centro de Angola, 
já atingiu mais de 200 pessoas e provocou duas mortes, segundo números divulgados pela 
autoridade municipal de saúde.  

Entre janeiro e junho, nas 17 unidades de saúde do município, na província de Benguela, foram 
identificados 202 casos de sarampo, dois dos quais fatais. 

Face ao avolumar do número de infetados, a autoridade municipal de saúde confirmou à imprensa 
local ter lançado uma campanha de educação para a saúde junto dos cerca de 80 mil habitantes de 
Chongorói, o mesmo acontecendo com a vacinação de rotina. 

Nos últimos meses, têm sido conhecidas centenas de casos de pessoas infetadas por sarampo, várias 
dezenas dos quais terminaram em morte, nas várias províncias de Angola. 

Em fevereiro deste ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) referiu em comunicado que Angola 
está ainda entre os países com surtos epidémicos de sarampo, com 4458 casos registados em 2012, 
apesar de uma quebra histórica da doença a nível mundial. 

Segundo a OMS, Angola está em 4.º lugar entre os países com maior incidência de sarampo, depois 
da República Democrática do Congo, com 72029, do Burkina Faso, com 7362, e da Nigéria, com 6447 
casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Palops/Interior.aspx?content_id=4012161
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SURTO DE ÉBOLA ESTÁ “FORA DE CONTROLO”, ALERTA MSF. 

Segunda-feira, 7 de Julho de 2014  

Com o aumento exponencial no número de casos de ébola na África Ocidental, a organização médica 

internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) alerta para o risco de uma epidemia regional. 

«O surto está fora de controlo», afirmou Mariano Lugli, director de operações do MSF na Suíça. 

A equipe de Lugli lidera a assistência humanitária na região desde Fevereiro. Com cerca de 300 
profissionais em campo, a organização já atendeu cerca de 500 pacientes e está no limite da sua 
capacidade operacional. 

Em quatro meses, o surto de ébola que surgiu na Guiné já se espalhou para dois países vizinhos, 
Libéria e Serra Leoa. 

«Há um movimento constante e intenso de pessoas a cruzar as fronteiras nesta região e os casos 
estão a propagar-se rapidamente para mais províncias e países», explicou Lugli. 

A doença já se alastrou para mais de 60 localidades diferentes na África Ocidental e ainda não atingiu 
o seu pico. 

«Em geral, isso deveria ter acontecido entre dois e cinco meses, mas é impossível prever 
especialmente porque agora há uma variante do vírus que causa febre hemorrágica e é muito 
perigosa», afirmou Lugli. 

Até agora, 759 pessoas foram infectadas pelo vírus e 468 morreram. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), este é o maior surto de ébola já registado na história. 

O vírus mata cerca de 90% das pessoas infectadas e o contágio acontece por contacto directo com 
fluidos corporais, como sangue e secreções, de uma pessoa infectada. Não há vacina ou cura para a 
doença. 

No início desta semana, a OMS realizou uma reunião de emergência sobre o surto. Ministros de 11 
países africanos reuniram-se em Acra, Gana, para discutir como controlar o surto de ébola. 

No encontro, as autoridades concordaram em ampliar a coordenação e monitorização da doença, 
com foco nas regiões fronteiriças. Para isso, a OMS anunciou a criação de um centro regional de 
apoio técnico na Guiné. 

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=715056
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No entanto, a organização ainda não prescreve nenhum tipo de restrição a viagens para a África 
Ocidental ou entre países da região. Segundo a OMS, o risco de disseminação da doença é 
considerado alto nos países fronteiriços, moderado no restante do continente africano e baixo no 
restante do mundo. 
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SIMILAR À DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA PREOCUPA AUTORIDADES NO BRASIL. 
07/07/2014 18:31:50  

Rio - Três casos da febre Chikungunya foram confirmados no Estado do Rio. Os pacientes — dois 
homens e uma mulher adultos, já curados — foram infectadas em viagens ao Haiti, à Ásia e à 
República Dominicana. A doença tem sintomas iguais aos da dengue e é transmitida da mesma 
forma, pelos mosquitos Aedes aegypti, além do Aedes albopictus.  

Os homens foram infectados em maio (Haiti) e junho. Não foi divulgado em que cidades do Estado do 
Rio eles moram. A mulher é da capital e adquiriu o vírus na República Dominicana, de onde retornou 
dia 23 de junho. 

Segundo o superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de 
Saúde, Alexandre Chieppe, houve ações de combate ao mosquito em locais próximos às residências e 
locais de trabalho deles, com eliminação de focos e fumacê. 

Chieppe alerta que foram analisados mosquitos e que em nenhum inseto foi encontrado o vírus. Este 
ano, foram confirmados 17 casos da febre Chikungunya no Brasil, todos importados. Do total, 15 
foram registrados em brasileiros que regressaram de missão no Haiti. “Não há nenhum caso de 
transmissão dentro do estado e do país. Nossa preocupação é em evitar que o vírus seja introduzido 
em nosso estado”, disse. 

Ele explicou ainda que os sintomas aparecem entre quatro e oito dias após a picada do mosquito, 
mesmo período em que o vírus circula no corpo do infectado. Após esse tempo, não há risco de um 
mosquito picar a pessoa vítima da doença e se tornar transmissor da Chikungunya. 

“A maioria dos casos evolui para a cura. A doença não tende a ter casos graves como a dengue”, 
explica, acrescentando que os casos não têm relação com a Copa do Mundo. Estes não foram os 
primeiros registros de moradores do Rio com a doença. Segundo Chieppe, em 2010 uma pessoa 
também foi infectada após ir à Ásia e não teve complicações. 

SINTOMAS  

Febre, dor de cabeça, vermelhidão na pele e dores nas articulações, principalmente de mãos e 
joelhos. 

TRATAMENTO  

Não há vacina ou remédio. O tratamento é com hidratação e medicamentos para aliviar sintomas. 
Complicações graves são raras, mas em pessoas idosas pode matar. 

CASOS SUSPEITOS  

http://odia.ig.com.br/noticia/mundoeciencia/2014-07-07/doenca-parecida-com-a-dengue-febre-chikungunya-chama-atencao-de-autoridades-sanitarias-no-rio.html
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Pessoas que viajaram para Ásia, África, Europa, América Central e Caribe, e que estão com os 
sintomas, devem procurar hospitais e relatar a viagem ao médico. 

PREVENÇÃO  

O jeito é combater o mosquito, evitando água parada, onde ele se reproduz. Pratos sob vasos de 
plantas devem ser retirados e caixas d’água, totalmente vedadas. Bandejas de ar-condicionado e de 
geladeira devem ficar sem água e limpas. 

Contágio mais rápido no Rio  

Pesquisa da Fiocruz, divulgada em abril, revelou que os mosquitos da capital são os mais 
‘competentes’ para transmitir a Chikungunya. Cerca de 97% dos Aedes albopictus do estado 
utilizados na pesquisa passaram o vírus uma semana depois de ingerirem sangue contaminado. Na 
cidade do Rio foram encontrados insetos que transmitiram em apenas três dias. “É preciso combater 
focos e garantir que os insetos adultos morram antes de transmitir”, disse o coordenador do estudo, 
Ricardo Lourenço. 
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CHIKUNGUNYA - BRASIL (06) (SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, PARANÁ, AMAZONAS, RIO 

GRANDE DO SUL), CASOS IMPORTADOS, ATUALIZAÇÃO. 
Published Date: 2014-07-09 21:40:36 

 

 

Casos do vírus Chikungunya no país sobe a 20; governo descarta circulação 

 

Subiu para 20 os casos de febre Chikungunya no Brasil, informou o Ministério da Saúde nesta 

segunda-feira (7) [julho/2014]. Destes, 17 são de militares e missionários brasileiros vindos do Haiti, 

um de uma médica brasileira que também atuava no país, e 2 de haitianos que estavam no Brasil. 

 

Apesar do número crescente de casos, já que até o último fim de semana [julho/2014] haviam sido 

notificados 17, o governo afirma que o vírus não está em circulação no país, pois todos os doentes 

foram infectados fora do Brasil, segundo Jarbas Barbosa, secretario de vigilância em saúde do 

Ministério da Saúde. "O vírus não está circulando no Brasil. Não há nenhum caso no Brasil que não 

seja importado. A diferença é que hoje há um foco na América Central diferente de 2010 quando os 

casos que surgiram no Brasil vieram da Índia e da Indonésia", disse. 

 

São Paulo é o estado com maior número de casos, 11, destes 9 são militares. No Rio de Janeiro foram 

notificados 3 casos entre missionários; no Paraná, 2 casos; no Amazonas 1 militar teve a doença e no 

Rio Grande do Sul 1 militar foi infectado. 

 

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, 2 homens de Nova Friburgo e Arraial do 

Cabo vieram do Haiti, e a outra pessoa da República Dominicana. Os 2 primeiros casos foram 

notificados em 22 de maio [2014] e o terceiro em 26 de junho [2014]. 

 

 

 

 

 

http://www.promedmail.org/
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NÚMERO DE CRIANÇAS COM TUBERCULOSE PODE SER 25% MAIOR QUE O ESTIMADO. 
09/07/2014 - 15:39 

Estudo utilizou um novo modelo matemático para determinar a incidência da doença em 22 países, 

entre eles o Brasil. 

A incidência de tuberculose em crianças no mundo pode ser 25% maior do que o estimado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), revelou um estudo publicado no periódico The Lancet Global 
Health na terça-feira. 

Segundo o novo cálculo, mais de 650 000 crianças desenvolvem tuberculose anualmente em 22 
países com alta incidência da doença — entre eles o Brasil. A estimativa da OMS para 2012, número 
mais recente, era de 530 000 novos casos. 
 
Além disso, o estudo sugere que cerca de 15 milhões de crianças são expostas à tuberculose a cada 
ano. "Nosso estudo realça a oportunidade de se começar um tratamento preventivo com antibiótico 
para as 15 milhões de crianças com menos de 15 anos que vivem na mesma casa que um adulto com 
tuberculose infecciosa", diz Peter Dodd, líder do estudo e professor da Universidade de Sheffield, na 
Inglaterra.  

Modelo matemático — Para estimar a taxa de infecção da doença em crianças, os pesquisadores se 
basearam em dados como prevalência de tuberculose em adultos, variabilidades sociais e 
epidemiológicas dos países analisados. Os resultados mostraram que cerca de 7,6 milhões de 
crianças menores de 15 anos foram infectadas pela bactéria da tuberculose em 2010 e, entre elas, 
650 000 desenvolveram a doença — 27% delas na Índia. 

"A tuberculose em crianças corresponde a uma fração substancial do total de casos da doença, mas é 
muitas vezes ignorada. Quantificar a taxa de tuberculose em crianças é importante porque sem bons 
números não há como estabelecer metas de melhoria, acompanhar tendências e incentivar a 
indústria a investir em medicamentos ou diagnósticos mais apropriados para os jovens do que os 
disponíveis hoje", diz Dodd. 

 

 

 

 

 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/numero-de-criancas-com-tuberculose-pode-ser-25-maior-que-o-estimado
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FRASCOS DE VARÍOLA ESQUECIDOS SÃO ENCONTRADOS NOS EUA. 
10/07/2014  

Frascos de varíola esquecidos há décadas foram encontrados dentro de uma caixa de papelão em um 
centro de pesquisa perto de Washington, nos Estados Unidos. 

Os vírus, que estariam mortos, foram achados em seis frascos congelados e lacrados, de acordo com 
o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). 

Os frascos foram localizados em uma área não utilizada de um depósito em um campus do Instituto 
Nacional de Saúde (NIH, na sigla em inglês), em Bethesda. 

Eles foram rapidamente transportados para uma área segura em Atlanta, no Estado da Geórgia, no 
dia 7 de julho. 

Trata-se da primeira vez em que frascos não registrados e "esquecidos" contendo o vírus da varíola 
são encontrados nos Estados Unidos. 

A doença foi oficialmente declarada erradicada na década de 1980. 

Frascos com vírus da varíola 

"Os frascos parecem datar da década de 1950. Após a descoberta, eles foram imediatamente 
guardados e colocados em segurança", diz um comunicado do órgão de saúde dos EUA. 

"Não há nenhuma evidência de que qualquer um dos frascos tenha sido quebrado, e a equipe de 
biossegurança não identificou risco de exposição infecciosa aos trabalhadores de laboratório ou para 
o público em geral", acrescentou o comunicado. 

As agências governamentais foram notificadas da descoberta no dia 1º de julho, depois que 
funcionários do NIH descobriram os frascos rotulados como "varíola". 

O vírus pode ter sobrevivido a temperaturas de congelamento. Testes serão realizados para 
determinar o estado do material, que será destruído em seguida, disse o CDC. 

O CDC também notificou a Organização Mundial da Saúde (OMS) da descoberta. A OMS atualmente 
supervisiona dois locais que armazenam a varíola: um em Atlanta e outro em Novosibirsk, na Rússia. 

Segurança questionável 

Estes não são os primeiros frascos de varíola descobertos de forma inesperada. Vários frascos foram 
encontrados no fundo de um freezer na Europa Oriental na década de 1990. 

http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=frascos-variola-esquecidos-encontrados-eua&id=9878
http://www.diariodasaude.com.br/topics.php?tag=Varíola
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Há poucos dias, o mesmo CDC reconheceu um vazamento de antraz em um de seus laboratórios 
considerados super-seguros. 

No ano passado, um frasco com um vírus mortal desapareceu de um laboratório nos EUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=medo-pesquisas-criam-supervirus&id=9832
http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=frasco-virus-mortal-desaparece-laboratorio-eua&id=8700
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NÚMERO DE CASOS DE COQUELUCHE AUMENTA EM ALGUNS ESTADOS DO BRASIL 

10/07/2014 09h03  

A Bahia registrou, de janeiro a maio deste ano, 159 casos da doença, que se não for logo tratada, 
pode provocar complicações graves.  

Aumentou o número de casos de coqueluche em alguns estados. A doença, se não for logo tratada, 
pode provocar complicações graves. 

Os pais levaram Luís Henrique a um posto de saúde em Salvador para receber a terceira dose da 
vacina obrigatória contra a coqueluche. Até os 4 anos, ele ainda vai ter que tomar outras duas. 

"Melhor a gente ter a prevenção do que acontecer alguma coisa mais séria, e ficar mais complicado", 
diz Sara de Sousa, cozinheira. 

As crianças com menos de 1 ano são as vítimas mais frequentes dessa doença respiratória, causada 
por uma bactéria, e que começa com crises de tosse seca e febre. Se não for tratada, as 
consequências podem ser graves. 

"Pelos acessos de tosse, pode levar a uma diminuição da oxigenação e o indivíduo pode ter 
alterações cerebrais. Levando a coma, levando a várias alterações e a hemorragias", afirma Jaci 
Andrade, infectologista. 

A Bahia registrou, de janeiro a maio deste ano, 159 casos de coqueluche, 25% a mais que no mesmo 
período do ano passado. A doença também preocupa em outros estados. No Tocantins, o número de 
casos confirmados de janeiro até agora já supera o de todo o ano de 2013. E a situação é semelhante 
no Mato Grosso do Sul. 

O Ministério da Saúde diz que os casos aumentaram em todo o mundo nos últimos três anos por 
razões ainda desconhecidas e que no Brasil, apesar do avanço em algumas regiões, a incidência caiu. 

"Este ano, no primeiro semestre, nós tivemos uma redução de 24% em relação ao primeiro semestre 
de 2013. Entretanto, o número de casos ainda é maior do que a gente tinha há cinco anos atrás", 
ressalta Jarbas Barbosa, secretário de vigilância do Ministério da Saúde. 

Para os adultos, a prevenção é um pouco mais complicada. A rede pública ainda não oferece a vacina 
contra a coqueluche e o jeito é apelar para as clínicas particulares. Com o passar do tempo, as doses 
recebidas na infância perdem o efeito e o organismo fica desprotegido contra a bactéria. 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/07/numero-de-casos-de-coqueluche-aumenta-em-alguns-estados-do-brasil.html
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Mauro Morais, funcionário público de Feira de Santana, interior da Bahia, teve coqueluche aos 58 
anos. Mauro acabou de se recuperar, depois de um longo tratamento à base de antibiótico. 

“Foi a pior sensação que já senti na minha vida, que é a sensação de você estar convivendo com a 
morte ao respirar", conta Mauro Morais, funcionário público. 

O Ministério da Saúde informou que deve incluir, até o fim deste ano, a vacina contra a coqueluche 
no calendário de vacinação para as mulheres grávidas. Cerca de três milhões de mulheres vão ser 
beneficiadas. 
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PERTUSSIS - USA  

 

Published Date: 2014-07-13 16:52:13 
 
 
 
Grant County Health District (GCHD) staff are investigating 3 laboratory confirmed cases and 210 
people that came in contact with ill individuals with whooping cough (pertussis) in Mattawa and 
Quincy, WA. No one has been hospitalized. 
 
"We are responding to a cluster of whooping cough cases among migrant farm workers near 
Mattawa and Quincy. Because of a large number of exposed and ill individuals in a very well-defined 
area, we are considering this a local outbreak," states Dr. Alexander Brzezny, Grant County Health 
Officer. He adds, "Preventing severe disease and death in infants is our highest priority. We urge all 
pregnant women to get vaccinated and urge parents to vaccinate infants and children if they are not 
up to date." More cases related to this location are likely. 
 
In an effort to control the spread of the disease, the Grant County Health Officer has recommended 
antibiotics for a defined number of individuals who have come into close contact, been housed with, 
or transported together with the ill individuals. Antibiotics are not recommended to the general 
public. The highest priority is given to those who come in contact with children under 12 months of 
age, to pregnant women and those with certain lung conditions. A pertussis (Tdap) shot is 
recommended for all who are not up to date, especially those who work, live, or have recently visited 
Mattawa or Quincy. 

 

Between 3 and 7 Jul 2014, 210 patients received antibiotics. Also, a pertussis (Tdap) shot will be 

offered to all the workers. The vaccine reduces a chance that a person will become sick with 

pertussis. 

 

In Grant County, there were 56 cases of pertussis in 2013 and 11 cases so far in 2014. 

 

 

 

 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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COQUELUCHE – USA (NOTÍCIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 

 

Grant County Distrital de Saúde (GCHD) funcionários estão investigando três casos confirmados 
laboratorialmente e 210 pessoas que entraram em contato com indivíduos doentes com tosse 
convulsa (coqueluche) em Mattawa e Quincy, WA. Ninguém foi hospitalizado.  

"Estamos respondendo a um conjunto de casos de coqueluche entre os trabalhadores agrícolas 
migrantes perto Mattawa e Quincy. Devido a um grande número de indivíduos expostos e doentes 
numa área muito bem definido, estamos considerando este um surto local," afirma o Dr. Alexander 
Brzezny, Grant County Health Officer. Ele acrescenta: "Prevenção de doenças graves e morte em 
recém-nascidos é a nossa maior prioridade. Instamos todas as mulheres grávidas para se vacinar e 
exortar os pais a vacinar bebês e crianças, se eles não estão em dia." Mais casos relacionados a este 
local são prováveis. 

Em um esforço para controlar a propagação da doença, a Grant County Health Officer recomendou 
antibióticos para um número definido de pessoas que tenham estado em contacto próximo, foram 
alojados com ou transportados juntamente com os indivíduos doentes. Os antibióticos não são 
recomendados para o público em geral. É dada a mais alta prioridade para aqueles que entram em 
contato com crianças menores de 12 meses de idade, para as mulheres grávidas e pessoas com 
certas doenças pulmonares. A coqueluche (dTpa) tiro é recomendado para todos os que não estão 
em dia, especialmente aqueles que trabalham, vivem, ou ter visitado recentemente Mattawa ou 
Quincy.  

Entre 3 e 7 julho de 2014, 210 pacientes receberam antibióticos. Além disso, um tiro pertussis (dTpa) 
será oferecido a todos os trabalhadores. A vacina reduz a chance de que uma pessoa vai ficar doente 
com coqueluche.  

Em Grant County, houve 56 casos de coqueluche em 2013 e 11 casos até agora em 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


