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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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MUDANÇAS CLIMÁTICAS - MUNDO, RISCO DE DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS 
Published Date: 2014-09-01 01:14:04 
 
 
Aquecimento global poderá espalhar epidemias, diz OMS 
 
Além de aumentar a incidência de problemas respiratórios sérios, o aquecimento global poderá 
espalhar doenças como a malária e a dengue para áreas que antes estavam "protegidas"dessas 
epidemias pelo frio e outras condições climáticas. 
 
A OMS (Organização Mundial da Saúde) está discutindo essas e outras consequências do aumento 
mundial de temperaturas em Genebra, em sua primeira conferência internacional sobre o impacto 
do aquecimento global na saúde pública. 
 
Temperaturas mais altas significam mais ondas de calor e alterações no padrão de chuvas em várias 
partes do globo. Além de causarem transtornos por si só, essas mudanças também afetam as 
lavouras e a produção de alimentos. Segundo a OMS, as populações pobres são as mais vulneráveis a 
essa situação. 
 
"A boa notícia é que reduzindo as mudanças climáticas nós podemos ter benefícios substanciais e 
imediatos", disse Maria Neira, diretora do departamento de saúde pública e ambiente da 
organização. 
 
"O exemplo mais poderoso é a poluição do ar, que em 2012 foi responsável por 7.000.000 de mortes 
- 1 em cada 7 mortes no mundo. Existem evidências sólidas de que mitigar o aquecimento global 
pode reduzir muito esse número", acrescentou. 
 
A OMS foi enfática ao pedir mais ação de autoridades para lidar com as consequências e prevenir os 
danos à saúde das mudanças climáticas. 
 
A OMS também divulgou na terça-feira (26) [agosto/2014] um relatório em que pede um controle 
mais rígido sobre a comercializações dos cigarros eletrônicos. A entidade pede atenção dos governos 
às táticas usadas pelas companhias para atrair fumantes mais jovens, além do controle do uso dos 
chamados"e-cigarros" em ambientes públicos. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
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EBOLA - BRASIL (ACRE), MIGRANTES E REFUGIADOS, (EX-SENEGAL), AUTORIDADES 

GOVERNAMENTAIS, ALERTA. 

Published Date: 2014-09-01 21:53:26 

 
Ebola: governo do Acre pede mais rigidez na entrada de senegaleses no país 
 
O crescente número de senegaleses que cruzam as fronteiras do Brasil com o Peru nas últimas 
semanas e a preocupação com o surto de ebola levou o governo do Acre a pedir ao governo federal 
um controle mais rígido sobre o estado de saúde dos imigrantes que chegam aos postos de fronteira 
acreanos. 
 
O pedido do governo estadual para que o Ministério da Saúde desloque especialistas para orientar o 
trabalho dos servidores da Polícia e da Receita Federal que atuam nos postos de fronteira foi feito à 
ministra da SDH (Secretaria de Direitos Humanos) da Presidência da República, Ideli Salvatti, na 
última sexta-feira (29) [agosto/2014] - mesmo dia em que autoridades do Senegal confirmaram o 
primeiro caso de um senegalês infectado pelo vírus da doença. Trata-se de um universitário de 21 
anos, que está internado em um hospital da capital Dakar. 
 
Segundo a assessoria da Secretaria de Direitos Humanos, os ministérios da Saúde e da Justiça já 
foram informados sobre as demandas das autoridades acrianas. Representantes do governo federal 
devem se reunir esta semana [setembro/2014] para analisar a necessidade de providências para 
garantir a segurança da população e dos profissionais que trabalham na fronteira. 
 
Na sexta-feira [29/agoato/2014], ao viajar para Rio Branco, a ministra visitou um abrigo onde mais de 
100 imigrantes, a maioria vinda do Haiti e de países africanos, aguardavam para regulamentar sua 
situação e, assim, poder trabalhar. Ao menos 20 senegaleses faziam parte do grupo. 
 
No início do mês [agoato/2014], a Secretaria de Assistência Social minimizou as chances de alguém 
infectado pelo vírus ebola chegar ao Brasil nas condições a que estão sujeitos os imigrantes que 
cruzam a fronteira terrestre com os países vizinhos, em busca de trabalho. 
Também na sexta-feira [29/agosto/2014], o Ministério da Saúde fez uma simulação de resposta a um 
eventual caso de ebola em um turista estrangeiro. 

 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
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PESQUISADORES JAPONESES DESENVOLVEM TESTE QUE DETECTA EBOLA EM MEIA HORA 
02.09.2014 - 08h23 

Desenvolvido por cientistas em conjunto com a empresa Eiken, o novo método ajudará a detectar, 
de forma mais rápida, o vírus, que pode levar à morte e que está afetando gravemente vários países 
da África Ocidental, onde já causou mais de 1.500 mortes. 

O novo exame, que utiliza uma substância desenvolvida para detectar, amplificando ou aumentando, 
apenas os genes específicos do vírus, pode pode ser feito em um tubo de ensaio aquecido até 60 ou 
65 graus. 

Para a realização de todo o processo é necessária apenas uma pequena pilha, pelo qual o teste é 
adequado para as regiões afetadas pelo ebola, disse o responsável pelo Departamento de Doenças 
Infeciosas da Universidade de Nagasaki, Jiro Yasuda. 

O procedimento mais utilizado atualmente, o teste molecular RT-PCR, demora até 24 horas, requer 
uma equipe dedicada e o fornecimento estável de eletricidade, o que torna difícil aplicá-lo nas 
regiões com escassa infraestrutura energética. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a epidemia de ebola, que afeta a África 
Ocidental, é uma das emergências sanitárias mais complexas dos últimos anos, e que são necessários 
pelo menos US$ 490 milhões para tentar conter os contágios, que estão aumentando de forma 
significativa. 

No atual surto, o vírus ebola contagiou 3.069 pessoas, das quais 1.552 morreram, segundo o mais 
recente levantamento da OMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2014/09/pesquisadores-japoneses-desenvolvem-teste-que-detecta-ebola-em-meia
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ONU ALERTA PARA AUMENTO ACELERADO DE INFECÇÕES POR EBOLA 
PUBLICADO EM 03/09/14 - 08h49 

A Organização das Nações Unidas (ONU) informou, nessa terça-feira (2), que as infecções por ebola 
estão aumentando a cada dia e que é possível que surjam novos casos em países onde a doença 
ainda não chegou. A informação foi dada pelo coordenador da ONU para o ebola, David Nabarro.  

Também ontem, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, divulgou mensagem no Youtube 
sobre a epidemia do vírus, dizendo que conter o ebola não será uma tarefa fácil. "Conter o avanço 
dessa doença não será fácil, mas sabemos como fazer isso", disse ele na mensagem enviada aos 
países do Oeste africano. O vídeo foi divulgado horas antes da reunião entre David Nabarro, a 
diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, e o secretário-geral adjunto da 
ONU, Jan Eliasson. 

Para as Nações Unidas, será complicado combater a proliferação do vírus. Segundo Nabarro, será 
muito difícil definir os passos a serem tomados para controlar a epidemia de ebola. Ele defendeu 
uma coordenação mundial para lidar com a doença. 

"Não podemos aceitar a ideia de que perdemos a batalha contra o ebola. Temos de reagir de 
maneira forte, porque a doença está avançando mais depressa que os nossos esforços”, acrescentou, 
lembrando que, na última semana, o número de infectados na Guiné, em Serra Leoa e na Libéria 
superou os 3,5 mil, com mais de 1,5 mil mortes. 

A ONU voltou a recomendar que os cuidados básicos de saúde nos países afetados sejam mantidos, 
bem como as condições hospitalares e o tratamento adequado para os pacientes. 

A mesma recomendação foi feita por Obama em vídeo direcionado aos países mais afetados. 

Nabarro reiterou a necessidade de as linhas áreas internacionais restabelecerem os seus voos para 
os países atingidos, a fim de facilitar o trabalho de socorro. 

Para a OMS, este é o maior surto da história desde a descoberta do vírus em 1976. Entretanto, a 
diretora-geral pediu que o "alarmismo" seja evitado, sem deixar de destacar a necessidade da 
prevenção bem feita. "Uma pessoa com suspeita de contaminação não pode viajar", defendeu 
Margaret Chan. 

Ela também pediu que sejam aceleradas as pesquisas que trabalham na descoberta de uma vacina. 
"Há duas ou três vacinas potenciais e é importante que a comunidade científica una as suas forças 
nesta situação sem precedentes. Temos de acelerar os testes experimentais e utilizá-los de forma 
eticamente aceitável antes que passem a ser produzidos de forma industrial”. 

Na semana passada, o governo americano anunciou que vai começar neste mês os testes em 
humanos de uma vacina contra o vírus. 

http://www.otempo.com.br/interessa/sa%C3%BAde-e-ci%C3%AAncia/onu-alerta-para-aumento-acelerado-de-infec%C3%A7%C3%B5es-por-ebola-1.909843
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BRASIL É O 8º PAÍS COM MAIS SUICÍDIOS NO MUNDO, APONTA RELATÓRIO DA OMS. 

04/09/2014 08h50  

Novo relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, chama a atenção de governos 
para o suicídio, considerado “um grande problema de saúde pública” que não é tratado e prevenido 
de maneira eficaz. 
 
Segundo o estudo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos – taxa de 11,4 mortes para cada 
grupo de 100 mil habitantes. De acordo com a agência das Nações Unidas, 75% dos casos envolvem 
pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média. 

O Brasil é o oitavo país em número de suicídios. Em 2012, foram registradas 11.821 mortes, sendo 
9.198 homens e 2.623 mulheres (taxa de 6,0 para cada grupo de 100 mil habitantes). Entre 2000 e 
2012, houve um aumento de 10,4% na quantidade de mortes – alta de 17,8% entre mulheres e 8,2% 
entre os homens. O país com mais mortes é a Índia (258 mil óbitos), seguido de China (120,7 mil), 
Estados Unidos (43 mil), Rússia (31 mil), Japão (29 mil), Coreia do Sul (17 mil) e Paquistão (13 mil). 

O levantamento diz ainda que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e apenas 28 países do 
mundo possuem planos estratégicos de prevenção. A mortalidade de pessoas com idade entre 70 
anos ou mais é maior, de acordo com a pesquisa. 
 
Dificuldades 
Para a OMS, o tabu em torno deste tipo de morte impede que famílias e governos abordem a 
questão abertamente e de forma eficaz. “Aumentar a conscientização e quebrar o tabu é uma das 
chaves para alguns países progredirem na luta contra esse tipo de morte”, diz o relatório. 
 
O estudo da OMS aponta que os homens cometem mais suicídio que as mulheres. Nos países ricos, a 
taxa de mortalidade de pessoas do sexo masculino é três vezes maior que a de óbitos envolvendo o 
sexo feminio. 

Sobre as causas, o relatório afirma que em países desenvolvidos a prática tem relação com 
desordens mentais provocadas especialmente por abuso de álcool e depressão. Já nos países mais 
pobres, as principais causas das mortes são a pressão e o estresse por problemas socioeconômicos. 

Muitos casos envolvem ainda pessoas que tentam superar traumas vividos durante conflitos bélicos, 
desastres naturais, violência física ou mental, abuso ou isolamento. 

Resposta nacional 
De acordo com a OMS, uma maneira de dar uma resposta nacional a este tipo de morte é 
estabelecer uma estratégia de prevenção, como a restrição de acesso a meios utilizados para o 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/09/brasil-e-o-8-pais-com-mais-suicidios-no-mundo-aponta-relatorio-da-oms.html
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suicídio (armas de fogo, pesticidas e medicamentos), redução do estigma e conscientização do 
público. Também é preciso fomentar a capacitação de profissionais da saúde, educadores e forças de 
segurança, segundo o estudo. 

Para a agência, os serviços de saúde têm que incorporar a prevenção como componente central. “Os 
transtornos mentais e consumo nocivo de álcool contribuem para mais casos em todo o mundo. A 
identificação precoce e eficaz são fundamentais para conseguir que as pessoas recebam a atenção 
que necessitam”. 
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ESPECIALISTAS SE REÚNEM EM GENEBRA POR SURTO DE EBOLA 

4 de setembro de 2014 | 08h42 

Cerca de 200 especialistas se reúnem nesta quinta e sexta-feira em Genebra para fazer um balanço 
sobre os tratamentos experimentais contra o vírus do Ebola, que se propaga em alta velocidade no 
oeste da África e, segundo a OMS, ameaça mais de 20 mil pessoas. 

Os especialistas, reunidos a portas fechadas em um hotel perto do aeroporto de Genebra, analisarão 
"as possibilidades de produção e utilização destes tratamentos" experimentais, informou a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), que convocou a reunião. 

O principal objetivo da reunião é "informar as autoridades regulamentares nacionais sobre a situação 
dos produtos suscetíveis de ser utilizados e favorecer os contatos entre os países afetados e os 
fabricantes", acrescentou. 

Segundo a OMS, o avanço dos casos do vírus do Ebola na África Ocidental "não tem precedentes por 
seu alcance e complexidade e pela carga que representa para os sistemas de saúde". 

Em seu último balanço na quarta-feira, a diretora-geral da organização, Margaret Chan, informou 
sobre mais de 1.900 mortos de um total de 3.500 casos. Na semana passada contabilizava 1.552 
falecidos de 3.069 casos. 

Para combater o vírus vários métodos estão sendo desenvolvidos, como produtos sanguíneos, 
terapias imunológicas, medicamentos ou vacinas, mas até o momento nenhum deles foi homologado 
para um uso padrão. 

Em agosto, um grupo de especialistas reunidos pela OMS considerou ético que nas circunstâncias 
particulares atuais e sob condições estes métodos sejam propostos como tratamentos potenciais, 
embora ainda não se saiba se são realmente eficazes. 

 

 

 

 

 

 

http://m.terra.com.br/noticia?n=7ce6c21120f38410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD
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MENINAS DÃO ENTRADA EM HOSPITAL COM SUPOSTAS REAÇÕES À VACINA CONTRA HPV 

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2014 - 20h35 

Pelo menos sete adolescentes entre 11 e 13 anos deram entrada nesta quinta-feira (4) no Hospital 
Municipal de Bertioga com suspostas reações da vacina contra o HPV. As secretarias de Saúde do 
Estado e de Bertioga estão investigando os casos. 
 
A Tribuna chegou a esta informação após uma denúncia. Uma auxiliar administrativa de 18 anos 
aguardava atendimento na unidade de saúde, por outro motivo, quando se deparou com uma 
menina dando entrada no hospital em uma cadeira de rodas. "Ela estava tremendo bastante e logo 
depois a mãe saiu chorando", conta. 
 
Minutos depois, de acordo com ela, boatos começaram a circular dentro da unidade hospitalar de 
que a adolescente seria mais uma com reação da vacina. "Fiquei curiosa e fui perguntar para as 
enfermeiras se o boato procedia e elas disseram que sim. Também comentaram que outras meninas 
foram atendidas e estavam sem sentir os membros inferiores". 
 
Procurada, a Prefeitura de Bertioga informou que as reações estão sendo investigadas e que a 
orientação da Secretaria de Estado da Saúde é de não suspender a vacina. Ainda de acordo com o 
Executivo, desde que a segunda fase da campanha contra o vírus começou, foram aplicadas cerca de 
300 doses na Cidade. 
 
Especialistas 
 
A infectologista e professora da Universidade Federal d eSão Paulo (Unifesp), Nancy Cristina 
Junqueira Bellei, diz que a vacina tem pouquíssimas reações adversas e sugere uma investigação 
aprofundada. 
 
"É muito raro. Reações podem acontecer, mas é em uma pessoa, em um lugar, em uma cidade. 
Poder ser uma coincidência que não tem nada a ver com a aplicação. Tem que ser analisado o quadro 
neurológico, o tempo que isso levou para acontecer nas pacientes. É muito estranho ocorrer algo 
com tantas pessoas ao mesmo tempo", diz a médica, que não descartou a possibilidade do lote estar 
com algum tipo de contaminação. 
 
Em entrevista para edição da última quarta-feira (3) de A Tribuna, a presidente da Sociedade 
Brasileira de Imunização – Regional São Paulo, médica Mônica Levi, comentou que não há 
comprovação de nenhum sintoma causado pela vacina – usada no mundo inteiro, segundo ela. “As 
únicas reações observadas são a vermelhidão e a dor no local da aplicação. Ela é realmente uma 
vacina mais dolorosa por causa de seus componentes, que irritam mais o tecido muscular”. 
 
Meninos 
 
Apesar de o Governo Federal ter como público-alvo meninas de 11 a 13 anos, profissionais da área 

http://www.atribuna.com.br/cidades/meninas-d%C3%A3o-entrada-em-hospital-com-supostas-rea%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0-vacina-contra-hpv-1.402474


11 

 
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 / 

alertam para a importância da imunização também de meninos. A vacina foi distribuída em todo o 
País juntamente com a campanha para prevenir o câncer de colo de útero, diretamente ligado à 
infecção por HPV. 
 
O médico Hugo José Anteghini, diretor da Clínica Humanus, de Santos, especializado em imunização, 
ressalta que a prevenção deveria também ser estendida aos meninos da mesma idade, que podem 
desenvolver tumores no ânus, no pênis e na faringe, se infectados com o vírus. 
 
Na visão do médico, o Ministério da Saúde optou por escolher um grupo para economizar na compra 
dos lotes de vacinas. “Mas é preciso ser levado em conta que a meta de vacinação do Ministério da 
Saúde é de 80% do universo feminino com idades entre 11 e 13 anos. Nem todas as meninas, quando 
futuramente entrarem na vida sexual, estarão imunizadas. Com a vacinação também dos meninos, a 
universalização da prevenção à transmissão seria muito maior”. A aplicação das três doses da vacina 
em rede particular custa cerca de R$ 1 mil. 
 
O médico sanitarista Ricardo Cunha, responsável pelo setor de vacinas do laboratório Delboni 
Auriemo, reforça o alerta de Anteghini. Ele afirma que os tipos de câncer que podem atingir os 
meninos são mais raros, mas, ainda assim, salienta a importância da imunização do público 
masculino. “Quanto maior o universo de pessoas imunizadas nessa faixa etária (11 a 13 anos), maior 
o bloqueio da circulação do vírus futuramente”, diz Cunha. 
 
Resposta 
 
O Ministério da Saúde justifica, em nota, que meninos não são o alvo da vacinação porque o objetivo 
é reduzir casos e mortes ocasionados por câncer de colo do útero. 
 
“Estudos comprovam que os meninos passam a ser protegidos indiretamente com a vacinação no 
grupo feminino (imunidade coletiva), havendo drástica redução na transmissão de verrugas genitais 
entre homens após a implantação da vacina contra o HPV como estratégia de saúde pública”, 
ressalta o órgão. 

 

 

 

 

 

 

 

 


