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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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SARAMPO - BRASIL (CEARÁ), SURTO, ATUALIZAÇÃO, AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS 

Published Date: 2014-09-07 21:52:07 

Saúde: 49 casos de sarampo são confirmados no CE [Ceará] em apenas uma semana 

O boletim da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) sobre o sarampo, divulgado 
nesta sexta-feira (5) [setembro/2014], apresentou um crescimento de 49 casos da doença 
confirmados só na última semana [setembro/2014] no Estado, totalizando 356 casos de sarampo 
confirmados no Ceará até o momento em 2014.  

O número é maior do que o apresentado em todo o ano de 2013 no Brasil, quando 201 casos 
foram confirmados, sendo registrado apenas 1 no Ceará. Massapê, município do interior do Estado 
com 35.000 habitantes, foi o que registrou o segundo maior número de pessoas com sarampo, 92 
[casos], seguido de Uruburetama (61) e Sobral (39). 

Em primeiro, aparece a capital cearense, com 128 casos confirmados da doença. Os demais 
municípios afetados com o vírus do sarampo são Aracati (1), Camocim (1), Caucaia (3), Coreaú (1), 
Forquilha (8), Itaitinga (1), Itapipoca (1), Jaguaribe (1), Maracanaú (2), Maranguape (1), Meruoca (3), 
Moraujo (1), Mucambo (1), Santana do Acaraú (4), Trairi (3), Tururu (3) e Uruoca (1). 
 
De acordo o Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Sesa, a população mais acometida pelo surto da 
doença são crianças menores de um ano de idade, 89 casos confirmados no Ceará. O motivo, 
segundo consta no boletim, é que a dose de vacina contra o sarampo é aplicada apenas aos 12 
meses. 
 
Ainda segundo o núcleo, diante da confirmação da circulação do vírus do sarampo (genótipo D8) no 
Estado são considerados casos confirmados: "Pacientes com febre, exantema e um ou mais dos 
seguintes sinais e sintomas - tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite-, com sorologia para sarampo com 
resultado IgM Reagente e IgG não reagente, sem história vacinal nos últimos 21 dias". 

 

 

 

 

http://www.promedmail.org/
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COM MEDO DO EBOLA, AGENTES DA PF NO ACRE BARRAM AFRICANOS. 
09/09/2014 • 08:15 

Diante do temor de que a epidemia de ebola chegue ao país, africanos que tentam cruzar a 
fronteira entre a Bolívia ou o Peru e o Acre estão sendo recusados por agentes da Polícia Federal. 
Entre os que entram, são comuns os relatos de discriminação. Depois do fluxo de haitianos, o estado 
do Norte vive uma onda migratória de pessoas oriundas de países como Senegal e Nigéria, onde há 
casos registrados da febre hemorrágica, e alguns poucos vêm de Serra Leoa, uma das nações mais 
castigadas pela epidemia no Oeste da África. Eles viajam, às vezes, até mais de duas semanas até o 
Brasil, atraídos pelo sonho de conseguir um trabalho. 
Por conta das notícias sobre o surto na África, quem chega de lá sente na pela a dificuldade de 
socialização. Em Brasileia, grupos de africanos se isolam na praça central. São poucos os brasileiros 
que se aproximam. Segundo os senegaleses que ontem estavam por ali, o medo do preconceito é 
tamanho que eles não saem para pedir comida como fazem os haitianos. 
 
Até greve já é cogitada 
 

Não existe determinação do Ministério da Justiça para a recusa dos imigrantes pela PF. Mas o 
temor dos servidores os leva a cogitar iniciar uma greve no fim da semana por falta de segurança 
para lidar com africanos que entram ilegalmente. Os agentes brasileiros temem ser contaminados no 
contato com os imigrantes. 
 

A rota usada é a mesma que se popularizou entre os haitianos há quatro anos. Os africanos 
chegam de avião ao Equador, onde entram sem necessidade de visto. De acordo com informações da 
Polícia Federal brasileira, ali os imigrantes pobres são cooptados por coiotes, que, com promessas de 
emprego, lhes propõem o deslocamento até o Peru ou a Bolívia e, de lá, ao Acre. A passagem pela 
fronteira ocorre em táxis, normalmente de madrugada. 
 
— Paguei US$ 380 para tomar um táxi de Puerto Maldonado (Peru) até Rio Branco — contou 
Mamadu Lamin, de 28 anos, que concluiu a viagem em nove dias e está há duas semanas no país. 
 

Ele é um dentre os mais de 1.600 senegaleses que chegaram à região só em 2014. Nigerianos 
e serra-leonenses são menos frequentes. 
 

Quando confrontada com questões sobre a epidemia, a maior parte dos senegaleses afirma 
desconhecer a situação do ebola em seu país. Temerosos de sofrer preconceito, eles logo 
desconversam. Lamin disse que as informações que recebe da família são desencontradas: 
 
— Alguns parentes meus dizem que já há vários casos e que a situação é problemática no Senegal. 
Outros dizem que não. Mas eu acredito que, se a epidemia continuar, mais senegaleses vão vir. 
 

http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/306260_com_medo_do_ebola_agentes_da_pf_no_acre_barram_africanos.html
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Mesmo que não apresente sintomas, o risco de que um africano oriundo da região epidêmica 
carregue o vírus existe. O período de incubação da doença é de 21 dias. E a viagem deles dura entre 
5 e 15 dias. No caso de Lamin, seria preciso esperar 12 dias depois de sua entrada no Brasil para ter 
certeza de que não estaria doente. Na região de fronteira não há inspeção sanitária. Os policiais 
criticam o fato de que medidas simples, como checagem de temperatura, não são tomadas. Os 
agentes afirmam que só tiveram acesso a luvas descartáveis e mais nenhum equipamento. 
 
— Não tivemos treinamento para o caso de aparecer alguém com os sintomas — criticou Franklin 
Albuquerque, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Acre, que esteve com a ministra dos 
Direitos Humanos, Ideli Salvatti, para tratar do tema. 
 

Entre as reivindicações que a ministra ouviu está o estabelecimento de quarentena para 
imigrantes de áreas de surto. 
 
— O nosso país está completamente à mercê de pessoas doentes. Além de não ter controle sanitário, 
o posto policial funciona apenas em horário comercial. À noite eles passam por aqui sem ser 
incomodados — descreveu outro agente da PF na fronteira, na cidade de Assis Brasil, segundo o qual 
o posto, com cinco funcionários, tem usado três garrafas de álcool por semana na tentativa de evitar 
contaminações. 
 

O governador do Acre, Tião Viana, médico infectologista, disse considerar as medidas 
tomadas até agora pelo governo federal (basicamente, dar orientações sanitárias aos agentes e 
mandar material de proteção) insuficientes. 
 
— Existe o risco epidemiológico, até porque temos o clima ideal para a proliferação, semelhante ao 
da África. Telefonei para o (ministro da Casa Civil, Aloizio) Mercadante para falar sobre isso na 
semana passada. E a (ministra) Ideli (Salvatti) sabe que a PF e a Polícia Rodoviária iriam tomar 
medidas restritivas em relação aos africanos — afirmou o governador. 
 
Táxi usado por imigrante é evitado 
 

Taxistas disseram que a população de Brasileia, Epitaciolândia e Rio Branco tem evitado o 
meio de transporte devido ao uso pelos africanos. 
 
— A gente sabe que o pessoal leva, que dá bastante dinheiro, mas a gente evita até ficar perto deles 
(africanos), senão perde o negócio — admitiu o motorista Juciley Santos 
 

O Ministério da Saúde sugeriu motivações políticas nas manifestações dos policiais, além de 
preconceito e discriminação contra os africanos. O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, 
Jarbas Barbosa, enviou na sexta-feira uma equipe da Anvisa ao Acre para verificar se há algo mais a 
ser feito. E alegou que a triagem de saída, feita nos aeroportos dos países que registraram casos, é o 
meio mais eficaz de controle: 
 
— Vamos fazer tudo o que for pedido pelo Acre e fizer sentido. Quarentena é algo ilegal, e os 
policiais deveriam saber. Nenhum país pode garantir que o vírus não entrará, mas o risco aqui é 
baixo. Caso o vírus entre, estaremos preparados. 
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AUSTRÁLIA ISOLA PACIENTE SUSPEITO DE TER CONTRAÍDO EBOLA 

11/09/2014 00h52  

Um cidadão australiano foi isolado em um hospital nesta quinta-feira (11) após apresentar 
sintomas correspondentes à infecção pelo vírus Ebola, informaram funcionários que cuidam da saúde 
no país ouvidos pela France Presse. 

O homem, de cerca de 20 anos e que regressou recentemente da África, está isolado no 
Hospital da Universidade de Gold Coast, no estado de Queensland, sob o monitoramento de uma 
equipe especializada. 

O jovem voltou da África Ocidental há dois dias e desde então está gravemente doente. 

Desde o início do ano e até 6 de setembro passado, a epidemia de Ebola já matou 2.296 
pessoas, entre 4.269 infectados, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Só na Libéria 
morreram 1.224 pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/09/australia-isola-paciente-suspeito-de-ter-contraido-ebola.html
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EUA INVESTIGAM POSSÍVEL EPIDEMIA DE DOENÇA RESPIRATÓRIA RARA EM CRIANÇAS 

10/09/201408h19 

Centenas de crianças com sintomas de uma rara doença respiratória deram entrada em 
hospitais de dez Estados americanos nas últimas semanas, informou o CDC (Centro para Controle e 
Prevenção de Doenças) nos Estados Unidos. A instituição investiga a possibilidade de uma epidemia 
do enterovírus D68, conhecido também como EVD68. 

De acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira (8), aproximadamente 475 
crianças receberam tratamento no Hospital da Misericórdia Infantil de Kansas City, no Missouri, após 
demonstrar sintomas do que parecia uma forte gripe. Pelo menos 60 crianças ainda estão em 
tratamento intensivo, de acordo com um porta-voz do hospital.  O CDC registrou 19 casos do 
enterovirus D68. 

O Hospital Infantil do Colorado, na cidade de Denver, no Estado americano do Colorado, 
informou a um jornal local que mais de 900 crianças já receberam tratamento para doenças 
respiratórias nas últimas três semanas, incluindo 86 que tiveram de dar entrada no hospital. No 
Hospital Rocky Mountain, também no Colorado, cinco crianças ficaram em tratamento intensivo, mas 
ainda não houve confirmação oficial de que o mal esteja relacionado. 

O CDC confirmou, porém, o registro de 11 casos do vírus em Chicago, com pacientes na faixa 
de 20 meses até 15 anos. O hospital da cidade vem tratando dezenas de crianças com problemas 
respiratórios, o que levou um porta-voz da Universidade de Chicago a afirmar que é "como se a gripe 
de inverno começasse mais cedo". 

De acordo com Mark Pallansch, diretor da divisão de doenças virais do CDC, o número de 
casos relatados poderiam ser "apenas a ponta do iceberg". Em entrevista à CNN, ele informou que os 
Estados que já entraram em contato com o CDC são Missouri, Illinois, Colorado, Kansas, Oklahoma, 
Iowa, Kentucky, Ohio, Carolina do Norte e Georgia. A diretora para doenças respiratórias e 
imunização, Anne Schuchat, afirmou que "a situação está evoluindo muito rapidamente". 

O vírus EVD68 

Enterovírus são extremamente raros e a maioria não apresenta sintomas ou, quando é o 
caso, parece uma gripe comum. Não é o que acontece com o EVD68. Conhecido desde 1962, esse 
enterovírus é relativamente raro e seus sintomas mais pronunciados são dificuldade para respirar e 
tosse. Febre, espirros, obstrução nasal e coriza também podem ser relatados. 

O EVD68 acaba sendo um problema maior para quem sofre de asma ou já tem algum outro 
problema respiratório, cujos sintomas são agravados pela sua presença no organismo. 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2014/09/10/eua-investigam-possivel-epidemia-de-doenca-respiratoria-rara-em-criancas.htm
http://www.cdc.gov/mmwR/preview/mmwrhtml/mm63e0908a1.htm?s_cid=mm63e0908a1_w
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O vírus é facilmente transmitido através de contato com pessoas doentes, tosse ou com 
alguma superfície que poderia conter o EVD68. Para se prevenir, bastam os cuidados básicos, como 
lavar as mãos, manter superfícies de fácil contato sempre limpas, cobrir o nariz e a boca na hora de 
tossir e espirrar, evitar contato direto com indivíduos possivelmente infectados. 

A maioria dos pacientes atacados pelo EVD68 recupera-se rapidamente. Os tratamentos 
normalmente dispensados a gripes podem ajudar, mas é o próprio sistema imunológico do indivíduo 
afetado que acaba combatendo o vírus. A maioria das crianças se recupera em uma semana. Os 
adultos não são afetados. 

Não há vacinas e os antibióticos encontrados em farmácias não têm efeito no vírus. Os 
especialistas do CDC afirmam, entretanto, que vacinas contra gripe e outras medidas preventivas 
podem ajudar. 
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EXAMES DESCARTAM PARALISIA EM ADOLESCENTES INTERNADAS APÓS TOMAREM 
VACINA CONTRA HPV  
10/9/2014 às 08h19  

 
Exames neurológicos descartaram o diagnóstico de paralisia nas três adolescentes internadas 

no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, que desde a última quinta-feira (4), quando tomaram a 
segunda dose da vacina contra o HPV, em uma escola estadual de Bertioga, na Baixada Santista, vêm 
se queixando de dores pelo corpo e dificuldades de locomoção. Duas delas, de 12 anos, apresentam 
quadro estável, mas continuam internadas em observação, a mais velha, de 13, começou a sentir as 
pernas novamente. Porém, os médicos pediram exame de líquor (líquido da espinha) para investigar 
melhor o caso. 

As três permaneciam internadas até esta terça-feira, sem previsão de alta. A provável reação 
à vacina chamou a atenção de especialistas, que estão acompanhando de perto o caso das três 
meninas, das 11 que se sentiram mal após a aplicação. Todas foram encaminhadas ao Pronto-
Socorro de Bertioga e, após avaliação, oito foram dispensadas. As três que apresentavam maiores 
queixas foram levadas para o Hospital Santo Amaro, no Guarujá, no fim de semana e, 
posteriormente, encaminhadas para o Guilherme Álvaro, em Santos, onde permanecem até agora. 

Dor, inchaço e vermelhidão são as reações mais comuns da vacina contra o HPV 
A diretora de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Helena Sato, já esteve em Santos 

para acompanhar a evolução das adolescentes e fazer o monitoramento do quadro clínico. Ela 
informou que não houve qualquer problema com o lote de vacinas utilizado em Bertioga ou falhas 
com eventual armazenamento inadequado e nem erro na refrigeração e que, por isso, o caso 
continuará sendo investigado. 

Helena Sato disse ainda que a aplicação da segunda dose da vacina contra o HPV vai 
continuar em todo o Estado de São Paulo, seguindo cronograma estabelecido pela Secretaria de 
Saúde, para proteger as meninas entre 11 e 13 anos, contra o câncer de colo de útero. 

Às vésperas de campanha nacional, vacina contra HPV ainda gera polêmica entre especialistas 
Hipótese 

Para o secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, o quadro 
das adolescentes pode ser avaliado como uma síndrome de estresse pós-injeção, que pode ocorrer 
com outras vacinas e que o dano neurológico regride espontaneamente. Ele destaca que um 
eventual problema de má conservação da vacina poderia acarretar uma baixa eficácia da imunização 
e não resultaria nas queixas manifestadas pelas meninas. 

Onde e quando tomar a vacina 

http://noticias.r7.com/saude/exames-descartam-paralisia-em-adolescentes-internadas-apos-tomarem-vacina-contra-hpv-10092014
http://noticias.r7.com/saude/dor-inchaco-e-vermelhidao-sao-as-reacoes-mais-comuns-da-vacina-contra-o-hpv-10092014
http://noticias.r7.com/saude/as-vesperas-de-campanha-nacional-vacina-contra-hpv-ainda-gera-polemica-entre-especialistas-10032014
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A vacina contra o HPV faz parte do calendário nacional de imunizações e, atualmente, está 
disponível gratuitamente apenas para meninas entre 11 e 13 anos. A segunda dose da vacina 
começou a ser aplicada no dia 1º deste mês.  A vacinação será feita nos postos de saúde e em escolas 
públicas e particulares que mostrarem interesse em imunizar suas alunas. A primeira dose foi 
aplicada em março deste ano. 

O vírus do HPV é transmitido por meio do contato sexual e responsável pela quase totalidade 
dos casos de câncer de colo do útero. Segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), esse é o 
segundo tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama, e a segunda causa 
de morte de mulheres por câncer no Brasil. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 / 

 

     
CHIKUNGUNYA - AMÉRICA CENTRAL (PANAMÁ, EL SALVADOR, NICARÁGUA), SURTO 

Published Date: 2014-09-11 01:18:41 

 
Declaran en Panamá brote de Chikungunya 

El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá declaró hoy [08/setembro/2014] oficialmente 
brote de fiebre Chinkunguya al confirmar la existencia de otros 5 casos autóctonos de nuevo en la 
barriada capitalina de Río Abajo, con los cuales suma 8. 

De esa manera Panamá pasa a ser el segundo país en Centroamérica con más casos 
autóctonos, después de El Salvador, y suma ahora 25 afectados en total, dijo en conferencia de 
prensa Itza Barahona de Mosca, jefa de epidemiología del Minsa. 

La funcionaria dijo que la vigilancia pasiva (estudio de muestras) se realiza cada 15 días para 
dar seguimiento a la situación y aseguró sin aportar dato que esos casos se presentan en esos 
corregimientos por la presencia de extranjeros. 

Recordó que el pasado jueves [04/setembro/2014] el Minsa confirmó el tercer caso 
autóctono positivo con el virus que elevaban entonces a 19 los casos de personas afectadas por el 
virus en lo que va de 2014, pero las alarmas se disparan con la nueva cifra de ocho propios lo cual 
justifica la decisión de declarar brote epidémico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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DECLARADO SURTO DE CHIKUNGUNYA NO PANAMÁ (NOTÍCIA TRADUZIDA UTILIZANDO O 

GOOGLE TRADUTOR) 

 Data de publicação : 2014-09-11 01:18:41 

 
O Ministério da Saúde (MS) do Panamá declarou hoje [08 / setembro / 2014] oficialmente 

Chinkunguya febre surto de confirmar a existência de cinco outros casos autóctones de novo no 
bairro de Havana de Rio Abajo, com a soma que 8.  
 

Panamá torna-se assim o segundo país da América Central com mais casos autóctones, 
depois de El Salvador, e agora adiciona 25 afetadas no total, disse numa conferência de imprensa 
Barahona Itza Mosca, chefe de epidemiologia do Ministério da Saúde.  
 

Ela disse que a vigilância passiva (amostras do estudo) é realizada a cada 15 dias para 
acompanhar a situação e disse, sem fornecer dados que estes casos ocorrem nesses distritos pela 
presença de estrangeiros.  
 

Ele lembrou que na quinta-feira [04 / setembro / 2014] o Ministério da Saúde confirmou o 
terceiro caso autóctone positiva com o vírus que, em seguida, elevou-se a 19 casos de pessoas 
afetadas pelo vírus até agora em 2014, mas os alarmes são acionados com próprio oito figura nova 
que justifica a decisão de declarar surto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promedmail.org/
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GUINÉ BISSAU ADOPTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO VÍRUS ÉBOLA 
 
Atualizado em 13 de Setembro de 2014 
 

O Primeiro ministro guineense, Domingos Simões Pereira, disse durante uma acção de 
sensibilização sobre o virús ébola, que o seu país, está melhor preparado para enfrentar um eventual 
surto da febre hemorrágica. 

Segundo Domingos Simões Pereira, o seu governo está satisfeito, com aquilo que tem sido a 
resposta nacional por parte da população? assim como dos parceiros da comunidade internacional. 

As medidas adoptadas pelo governo de Bissau, parecem surtir efeito, em matéria de 
prevenção, e certamente que o encerramento das fronteiras com a vizinha Guiné Conacry, donde 
terá partido o vírus do ébola, é disso exemplo paradigmático, acrescentou o Primeiro Ministro, da 
Guiné Bissau. 

"Temos agora que avaliar o nível desse controlo no terreno e verificar se podemos atender 
algumas demandas; demandas de ordem humanitária, demandas de ordem económica. Económica, 
porque sabemos que há várias regiões e zonas do país que recebem o fornecimento de produtos de 
primeira necessidade a partir dessas fronteiras", sublinhou à imprensa, o Primeiro Ministro da Guiné 
Bissau, Domingos Simões Pereira 

 
De Bissau, o nosso correspondente, Mussá Baldé. 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.portugues.rfi.fr/africa/20140913-guine-bissau-adopta-medidas-de-prevencao-ao-virus-ebola
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ÉBOLA JÁ MATOU MAIS DE 2,4 MIL PESSOAS NA ÁFRICA OCIDENTAL 

Da Redação, com agências - 12/09/2014 15:00 

 

A epidemia de febre hemorrágica ébola na África Ocidental já matou mais de 2,4 mil pessoas 

em 4.784 casos, segundo um novo balanço divulgado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS). 
Genebra - A epidemia de febre hemorrágica ébola na África Ocidental já matou mais de 2,4 

mil pessoas em 4.784 casos, segundo um novo balanço divulgado sexta-feira (12) pela diretora da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan. "Em 12 de setembro, foram registrados 4.784 
casos e mais de 2,4 mil mortos", disse Margaret em uma coletiva de imprensa na sede da OMS, em 
Genebra. 

O balanço anterior, divulgado na terça-feira (9) pela OMS, apontou 2,3 mil mortos em 4.293 
casos na África Ocidental, sendo os países mais afetados a Guiné-Conacri, Libéria e Serra Leoa. "“Nos 
três países o número de casos aumenta mais que a capacidade para geri-los”, alertou Margaret, 
apelando para uma maior e mais significativa mobilização da comunidade internacional”. 
 

Cuba anunciou hoje o envio de 165 médicos e enfermeiros para Serra Leoa, por um período 
de seis meses, a partir de outubro. 

 
Margaret Chan disse que são necessários entre 500 e 600 profissionais de saúde nos países 

afetados pela epidemia do vírus ébola. A diretora da OMS explicou também que os países precisam 
com urgência de pelo menos dez centros de tratamento, com capacidade para 70 a 80 camas cada 
um. 

http://www.portugaldigital.com.br/sociedade/ver/20088688-ebola-ja-matou-mais-de-24-mil-pessoas-na-africa-ocidental
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MUTIRÃO DE HANSENÍASE VAI A UNIDADES NESTE FINAL DE SEMANA EM PETROLINA 
13/09/2014 10h31  

 
Sábado e domingo serão feitas avaliações dermatológicas e neurológicas. 

As ações serão na unidades do Dom Avelar e São José. 
Para tentar combatera a hanseníase em Petrolina, no Sertão pernambucano a Secretaria de 

Saúde está realizando ações em diversos bairros da cidade. No sábado (13) e domingo (14), 
profissionais vão visitar as unidades do Atendimento Multiprofissional Especializado (AME) de duas 
localidades, realizando avaliações dermatológicas e neurológicas. 

De acordo com o cronograma, a unidade AME 'Leonor Elisa' do bairro Dom Avelar, na Zona 
Leste, vai receber o mutirão na manhã deste sábado (13). Já no domingo (14) é a vez da mobilização 
chega na Praça do Chalé, no bairro São José, na área central, a partir das 9h. 

Não foi delimitado um número de vagas. Os interessados vão passar por um procedimento 
dermatológico realizado por médicos e enfermeiros na busca da manifestação da hanseníase, que 
são lesões com manchas na pele e que apresenta sensibilidade alterada no local. 

O técnico em Vigilância Epidemiológica da Secretaria, Francisco Freitas, explica que o mutirão 
está focado em cinco bairros: Vila Eduardo, Dom avelar, João de Deus, São Gonçalo e Izacolândia, 
que são unidades com maior número de casos. 

Francisco informou que até novembro estão planejadas ações voltadas ao diagnóstico e 
controle da doença, inclusive em feiras livres. Em 2013, foram 230 novos registrados casos de 
hanseníase em Petrolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2014/09/mutirao-de-hanseniase-vai-unidades-neste-final-de-semana-em-petrolina.html

