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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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SURTO DE EBOLA SE ESPALHA E PROVOCA A 1ª MORTE NA NIGÉRIA. 
28/07/2014 - 11:01 

 

O surto de ebola que atinge o oeste da África se espalhou para o quarto país, com a confirmação, na 
última sexta-feira, da primeira morte pela doença na Nigéria. Até então, a epidemia abrangia Serra 
Leoa, Libéria e Guiné. 

A vítima foi um homem da Libéria, que passou mal em um avião e, assim que pousou na Nigéria, foi 
colocado em quarentena. "Todas as portas de entrada na Nigéria, incluindo aeroportos, portos e 
fronteiras terrestres, foram colocadas em alerta vermelho", disse o ministro de Saúde do país, 
Onyebuchi Chukwu. Segundo ele, as autoridades nigerianas colocaram especialistas em todas as 
portas de entrada e a supervisão ativa foi fortalecida. 

Descoberto em 1976, na atual República Democrática do Congo, o vírus do ebola é muito contagioso 
e o índice de mortalidade pode atingir 90%. Não existe cura ou vacina contra a febre do ebola, que se 
manifesta com hemorragias, vômitos e diarreia.  

Desde fevereiro deste ano, quando começou o surto em três países no oeste da África — Serra Leoa, 
Libéria e Guiné —, mais de 660 mortes pela doença foram registradas. No início de julho, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou o surto como "a maior epidemia em termos de 
pessoas afetadas, de mortos e de extensão geográfica". 

Profissionais de saúde — Neste sábado, um dos principais médicos que atuam no combate à doença 
na Libéria, Samuel Brisbane, morreu em decorrência da infecção. Além disso, foi confirmado que um 
médico americano que também atua na Libéria contraiu o vírus. Na última semana, um dos líderes 
no tratamento da doença em Serra Leoa, o virologista Sheik Umar Khan, foi internado após ter sido 
infectado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/nigeria-confirma-primeira-morte-por-ebola--2?utm_source=redesabril_veja&utm_medium=twitter&utm_campaign=redesabril_veja&utm_content=feed&
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/medico-que-lidera-combate-ao-ebola-na-africa-contrai-a-doenca
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SURTO DE CÓLERA EM CAMARÕES MATA MAIS DE 200 PESSOAS. 

30 Julho, 2014 

 

Uma epidemia de cólera no norte de Camarões matou, durante dois meses, mais de 200 pessoas. 

No total, de acordo com o Ministério da Saúde do país, mais de 1.500 pessoas ficaram infectadas. A 
porcentagem dos doentes com cólera que morrem da doença constitui 60%. 
Em Camarões, apenas um terço da população de 22 milhões de pessoas tem acesso à água potável. 
Em 2010, o surto de cólera matou mais de quatro mil pessoas. 
A vizinha Nigéria também registrou um surto da doença. De acordo com a organização de caridade 
ISMA, 16 pacientes morreram, mais de 700 pessoas ficaram infectadas. 
A epidemia de cólera na África Ocidental começa geralmente durante a estação chuvosa, que dura 
de abril a outubro. 
Mais cedo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) informou sobre a rápida propagação 
da cólera no Sudão do Sul. 
De acordo com a organização, com sede em Genebra, casos da doença, cujo surto foi oficialmente 
declarado na capital do país Juba, foram registrados em mais dois estados – Alto Nilo e Junqali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portuguese.ruvr.ru/news/2014_07_30/Surto-de-colera-nos-Camaroes-mata-mais-de-200-pessoas-7302/
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GOVERNO BRASILEIRO REFORÇA VIGILÂNCIA CONTRA VÍRUS EBOLA. 
31/07/2014 - 21:16 

Passageiros que desembarcarem no país com sintomas da doença, como febre, diarreias ou 

hemorragias, devem ser encaminhados a agentes sanitários 

O governo brasileiro reforçou recomendações às equipes de saúde encarregadas de atender 
passageiros que apresentaram problemas como febre, diarreias ou hemorragias durante viagem ao 
Brasil. A medida, na avaliação do Ministério da Saúde, é suficiente para identificar de forma rápida 
casos de uma eventual contaminação por ebola nos viajantes. O vírus, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, é responsável por epidemia que até agora atingiu 1.300 pessoas e provocou 729 
mortes na África Ocidental. 

Medidas mais drásticas, como a suspensão de voos, não estão sendo analisadas. Pela rotina, a 
tripulação é orientada a encaminhar passageiros que apresentem sintomas de doenças cuja causa 
não é identificada a agentes sanitários instalados em portos e aeroportos brasileiros. Depois do 
desembarque, o viajante é encaminhado para uma área remota, quando é avaliado por profissionais 
de saúde. "A atenção é praxe, e é dada para sintomas de voos procedentes de todos os locais, não 
apenas de regiões africanas", afirmou o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Jarbas 
Barbosa. 
 
Nesta quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde anunciou um plano de 100 milhões de dólares 
para combater a epidemia do ebola. O governo brasileiro deverá enviar na próxima semana dez kits 
para Libéria e Serra Leoa, com itens usados em catástrofes. No início do mês, um conjunto com os 
mesmos produtos foi encaminhado para Guiné. Cada kit é suficiente para atender necessidades de 
500 pessoas por três meses. 

Risco de contágio — O secretário de Vigilância do Ministério da Saúde disse não concordar com as 
afirmações feitas por um integrante do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), 
Stephan Monroe, de que a doença possa se espalhar como "rastro de pólvora." Para Jarbas Barbosa, 
o maior risco de contágio ocorre para parentes de pessoas contaminadas e profissionais de saúde 
que tenham contato com paciente sem medidas de proteção necessárias. 
 
"O vírus é transmitido pelo contato com sangue e secreções do doente. E, ao contrário de outras 
doenças, o contágio ocorre quando os sintomas da infecção – que são fortes desde o início – já estão 
presentes", disse. Tais características, avaliou, reduzem o risco de transmissão. "Mas para isso é 
preciso que pessoas adotem medidas necessárias de cuidado", afirmou. "Você não vai ver um 
paciente com ebola andando na rua, ou pegando avião sem ter sintomas notados." 
 

 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/governo-brasileiro-reforca-vigilancia-contra-virus-ebola--2

