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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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SÍNDROME FEBRIL HEMORRÁGICA - VENEZUELA (ARAGUA), OBITOS, SURTO (?), CAUSA 

DESCONHECIDA. 

Published Date: 2014-09-15 23:12:53 

 
 
Ocho muertos en Hospital Central de Maracay por enfermedad no identificada 
 
Ocho personas han fallecido en las últimas 72 horas en el Hospital Central de Maracay por una 
enfermedad no identificada, según lo denunció este jueves [11/setembro/2014] el presidente del 
Colegio de Médicos del estado Aragua, Ángel Sarmiento. 
 
En rueda de prensa desde la sede del gremio, el médico precisó que se trata de 4 adultos y 4 niños 
[com ou sem vínculo entre eles? - Mod. RNA], quienes presentaron malestar general, fiebre, 
manchas en el cuerpo que luego se convirtieron en ampollas y hemorragias internas. 
 
Sarmiento informó a través de Unión Radio que las muestras ya fueron enviadas al Instituto Nacional 
de Higiene en Caracas, a fin de determinar la enfermedad que les causó la muerte. Desmintió que el 
Hospital Central de Maracay se encuentre en cuarentena. 
 
Rechazó una información que ha estado circulando por las redes sociales sobre un posible 
aislamiento del centro de salud por esta razón. Contó que en la madrugada se registró una 
contingencia en el piso 1, propiciada por los mismos pacientes, pero no se trata de una decisión 
oficial de las autoridades de salud. 
 
Indicó que la Corporación de Salud del Estado Aragua (Corposalud) emitirá en las próximas horas un 
comunicado para confirmar los 8 fallecimientos y se espera que den mayores detalles de lo ocurrido 
y de las investigaciones que se adelantan para aclarar las causas de las muertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
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FEBRE HEMORRÁGICA SÍNDROME - VENEZUELA (ARAGUA), MORTES, ANCORADOS, CAUSA 

DESCONHECIDA (?) (NOTÍCIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR). 

Oito mortos em Maracay Hospital Central por doença não identificada  

Oito pessoas morreram nas últimas 72 horas no Hospital Central de Maracay por uma doença não 
identificada, conforme relatado na quinta-feira [11 / setembro / 2014] Presidente da Associação 
Médica do Estado de Aragua, Angel Sarmiento.  

Numa conferência de imprensa a partir do hall de alianças, o médico disse que é de 4 adultos e 4 
crianças [com OU SEM ligação entre enguias? - RNA Mod], que apresentou manchas mal-estar, febre, 
corpo que mais tarde se tornaram bolhas e hemorragia interna ..  

Sarmiento relatado pela União Radio que as amostras já foram enviadas para o Instituto Nacional de 
Higiene, em Caracas, para determinar a doença que causou sua morte. Ele negou que o Hospital 
Central de Maracay está em quarentena.  

Ele rejeitou a informação que tem circulado nas redes sociais sobre um possível isolamento do 
centro de saúde por este motivo. Ele disse que na parte da manhã uma contingência ocorreu no 1 º 
piso, organizado pelos mesmos pacientes, mas não é uma decisão formal por parte das autoridades 
de saúde.  

Ele disse que a Corporação de Saúde do Estado de Aragua (Corposalud) em questão nas próximas 
horas uma declaração para confirmar as oito mortes e são esperados para dar mais detalhes sobre o 
que aconteceu e as investigações sendo realizadas para esclarecer as causas das mortes. 
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CARIBE JÁ REGISTRA 113 MORTES RELACIONADAS AO VÍRUS CHIKUNGUNYA, DIZ OPS 

15/09/201419h47 

Pelo menos 113 pessoas morreram no continente americano, todas elas nas ilhas do Caribe, após 
terem contraído o vírus chikungunya, informou a OPS (Organização Pan-americana da Saúde), que 
não esclarece se as mortes podem ser diretamente atribuíveis a esse vírus. 

Em um recente boletim, que inclui dados de até 12 de setembro, a organização sanitária detalha que 
foram confirmadas 55 mortes de pessoas contagiadas na Ilha da Martinica desde que o vírus foi 
detectado pela primeira vez no continente americano, em dezembro do ano passado. 

A esse número se somam as 49 mortes contabilizadas em Guadalupe, assim como as seis na 
República Dominicana e três em San Martín, a ilha onde foi encontrado o primeiro caso no 
continente. Embora todas as mortes tenham resultados que envolvam a infecção pelo vírus, as 
autoridades sanitárias explicam que este não tem por que ser o causador direto da morte. 

Em Porto Rico, acredita-se que duas mortes recentes podem estar também relacionadas a este vírus, 
embora o Departamento de Saúde esteja à espera de resultados clínicos para oferecer mais detalhes. 
Além disso, e segundo o mais recente comunicado da Agência de Saúde Pública do Caribe (Carpha, 
sigla em inglês) com informação de 8 de setembro, foram registrados 644.686 casos suspeitos e 
9.640 foram confirmados. 

O chikungunya é um vírus transmitido pelo mesmo mosquito que propaga a dengue e, embora 
apresente sintomas parecidos a este último, se distingue por dor intensa nas articulações. 

Ambos os organismos insistem na importância de prevenir a formação de criadouros do mosquito 
que transmitem esses vírus, especialmente agora, época em que tradicionalmente há mais casos de 
contágio no Caribe, devido ao aumento das chuvas. Segundo a OPS, até agora foram registrados 
quase 850 mil casos de dengue em toda América e mais de 470 mortes por dengue hemorrágica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2014/09/15/caribe-ja-registra-113-mortes-relacionadas-ao-virus-chikungunya-diz-ops.htm
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COQUELUCHE AUMENTA EM TODO O BRASIL 

Enviado em 16/09/2014 às 22h53 

Nos últimos anos, casos de coqueluche voltaram a ocorrer no Brasil e aumentar em todo o mundo. 

A doença considerada erradicada pelo Ministério da Saúde desde 2011. A enfermidade é infecciosa e 

provoca: tosse prolongada e falta de ar. Só em 2014, já foram confirmados mais de quatro mil casos 

no País. Em Goiás, desde janeiro foram notificados 238 casos, conforme a Secretaria da Saúde do 

Estado. Destes, 66 confirmados e três óbitos provenientes da doença. 

De acordo com o Ministério da Saúde, apesar dos registros, o número é 24% menor em relação ao 

mesmo período em 2013, mas superior ao notificado há cinco anos. “Não é um surto. Mas estamos 

tendo um número crescente de casos e acima do esperado para o Brasil”, afirma Isabella Ballalai, 

presidente da Comissão de Revisão de Calendários e Consensos da Sociedade Brasileira de 

Imunizações. 

A imunização contra a coqueluche é oferecia para as crianças na rede pública. O calendário de 

vacinas começa com a pentavalente, administrada aos dois, quatro e seis meses de idade. A criança 

recebe ainda dois reforços com a vacina DTP (difteria, tétano e coqueluche). O primeiro reforço da 

imunização é aos 15 meses e o segundo aos quatro anos. 

Conforme Isabella Ballalai, ao longo do tempo as pessoas vão perdendo a imunidade da vacina e 

os adolescentes e adultos voltam a serem suscetíveis à bactéria. Desta forma contaminando as 

crianças, em especial, os bebês menores de um ano, que ainda não estão com o calendário vacinal 

completo. Ainda de acordo com Ballalai, 100% das vítimas de morte por causa da doença são os 

bebês, na qual os sintomas são mais severos. 

“A transmissão acontece pelo contato direto, então a própria mãe pode passar para o filho. No 

adulto, os sintomas são mais leves e muitas vezes despercebidos, mas nos bebês, mais severos 

comprometendo o aparelho respiratório”, explica a médica. O recomendado é fazer o reforço da 

vacina a cada dez anos para manter a proteção contínua, principalmente, em pais, irmãos, parentes e 

babás que possuem convívio com crianças. 

Entretanto, a vacina para adolescentes e adultos não está disponível na rede pública, as doses de 

reforços podem ser aplicadas em apenas clínicas privadas. O Ministério da Saúde quer incluir no 

calendário nacional a vacina tríplice acelular (DTPa) para gestantes. A previsão é que ela esteja 

disponível até o final deste ano, preferencialmente para mulheres a partir da 27ª semana de 

http://www.dm.com.br/texto/191044-coqueluche-aumenta-em-todo-o-brasil
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gestação. O objetivo é reduzir a transmissão da coqueluche entre recém-nascidos e garantir proteção 

indireta nos primeiros meses de vida. 

Na próxima semana, no dia 25 de setembro é comemorado o Dia Latino-Americano de Luta contra a 
Coqueluche, com o objetivo de conscientizar a população sobre a gravidade da doença, em especial 
quando acomete crianças menores de seis anos e mulheres gestantes. 
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BRASIL TEM PRIMEIROS CASOS DE TRANSMISSÃO DA FEBRE CHIKUNGUNYA 

Atualizado: 17/09/2014 06:00  

O Ministério da Saúde confirmou na tarde desta terça-feira, 16, os primeiros casos de transmissão da 
febre chikungunya no Brasil em toda a história. Trata-se de um pai e uma filha, moradores de 
Oiapoque, no Amapá e com idade de 53 e 31 anos, respectivamente. Nenhum deles viajou para fora 
do Brasil, algo que dá certeza que a transmissão ocorreu no território nacional. 

Uma das maiores preocupações é a de que o vírus pode ser transmitido por dois mosquitos 
conhecidos de brasileiros: o Aedes aegypti e  o Aedes albopictus, ambos transmissores da dengue. O 
ciclo de transmissão da doença é mais rápido do que o da dengue. Bastam sete dias para que o 
mosquito contaminado possa transmitir a doença para a população. 

Transmitido pela picada de mosquito infectado com o vírus CHIKV, o chikungunya provoca febre alta, 
dores de cabeça, erupção de pele, conjuntivite e dor nas articulações. Esta última, pode durar meses. 
O tratamento é feito com medicamentos para combater os sintomas da doença. Alguns pacientes 
precisam fazer fisioterapia para reduzir as dores nas articulações. 

Chikungunya começou a se espalhar pelo mundo em 2013, quando a doença passou a afetar a região 
do Caribe. Desde então, foram encontrados casos em Venezuela e Guiania, Panamá, Porto Rico, 
Suriname. Cerca de 650 mil casos foram suspeitos , com 9 mil confirmados em laboratório. No Brasil, 
três casos importados haviam sido confirmados em 2010. O número saltou para 37 casos 
importados. 

Os dois casos brasileiros foram confirmados semana passada. Os pacientes passam bem. De acordo 
com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, a maior preocupação para Chikungunya é 
de janeiro a maio. Ele não quis fazer previsões sobre a dimensão de uma eventual epidemia. 

Barbosa lembrou que a transmissão é rápida - a exemplo do que ocorre com a dengue. Mas ele 
observa que toda a população brasileira é suscetível. Barbosa afirmou que neste ano, o LIRAa, 
levantamento de infestação rápido de mosquitos será feito não apenas do Aedes aegypti, mas 
também do Aedes albopictus."Estamos nos preparando para o pior cenário. Se houver mosquito, 
pode haver transmissão. Não vale a pena apostar contra o chikungunya. É importante que todo 
município redobre os esforços de prevenção", disse Jarbas Barbosa. 

O secretário afirmou que a campanha deste ano vai alertar sobre os riscos de chikungunya. 

 
 
 
 

http://estadao.br.msn.com/ciencia/brasil-tem-primeiros-casos-de-transmiss%C3%A3o-da-febre-chikungunya
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TROCA DE MEDICAMENTO TERIA CAUSADO MORTES DE CRIANÇAS SÍRIAS APÓS VACINA 

APUncreditedDuas crianças sírias recebem tratamento depois de tomarem segunda dose de vacina 
contra o sarampo, na província de IdlibISTAMBUL - Os médicos que realizam um programa de 
vacinação em território controlado pelos rebeldes no Norte da Síria teriam administrado 
acidentalmente um relaxante muscular para até 75 crianças, matando 15 delas, informaram 
opositores ao regime do presidente Bashar al-Assad. Após os óbitos, o programa de vacinação foi 
suspenso. 

Uma investigação preliminar da Coalizão Nacional apontou que um relaxante muscular em pacote 
semelhante ao da substância originalmente usada para diluir a vacina foi usado na segunda aplicação 
das doses na província de Idlib, informou Mohammed Saad, da diretoria de saúde do governo 
interino de oposição da Síria. 

- A investigação está em curso para encontrar quem é o responsável - ressaltou Saad. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou que "disponibilizou uma equipe de especialistas 
para garantir assistência na investigação do incidente", mas ressaltou que é vital que os esforços para 
a imunização sejam retomados na Síria assim que possível. A segunda rodada da vacinação contra o 
sarampo havia começado em Idlib e Deir ez Zor na segunda-feira. 

Devido a aplicação da vacina, quinze crianças morreram e dezenas de outras passaram mal. 
Declarações contraditórias da oposição síria e relatórios de grupos de direitos colocaram o número 
de mortes relacionadas à vacina entre 34 e 50. Os pais inicialmente acusaram as autoridades de 
saúde da oposição por não armazenarem as vacinas corretamente ou usar medicação fora da 
validade, versão negada pelos médicos. 

A tragédia pode prejudicar a confiança nos serviços de saúde em áreas controladas por opositores ao 
regime de Assad, onde a população depende amplamente do trabalho de uma série de agências da 
ONU e de ONGs que disponibilizam atendimentos serviços médicos essenciais. 

A guerra civil no país já dura três anos e deixou 10,8 milhões de pessoas em necessidade de auxílio 
urgente, com 4,7 milhões em áreas de difíceis acessos. Além disso, o conflito fez com que doenças 
como o sarampo e a poliomielite se espalhassem no território. 

 

 

 

 

https://br.noticias.yahoo.com/troca-medicamento-teria-causado-mortes-crian%C3%A7as-s%C3%ADrias-vacina-134149025.html
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MODA ANTI-VACINAS PROVOCA SURTO FATAL NAS ESCOLAS DE LOS ANGELES 
19/09/2014 - 08:42  

 
A recusa em vacinar crianças, devido a receios infundados de uma suposta relação entre as vacinas e 
doenças como o autismo, transformou as escolas dos bairros mais abastados de Los Angeles (EUA) 
em terreno fértil para a tosse convulsa, avança o SOL. 

De acordo com uma investigação do Hollywood Reporter, a taxa de vacinação dos alunos de várias 
escolas de Hollywood e Beverly Hills está ao nível dos valores registados no país menos desenvolvido 
do mundo, o Sudão do Sul. 

Há estabelecimentos onde até 88% dos alunos, sobretudo crianças no pré-escolar, não receberam 
vacinas elementares como as que previnem a difteria, o tétano, a tosse convulsa ou a rubéola. 

Esta tendência está fortemente relacionada com campanhas mediáticas protagonizadas por estrelas 
do cinema e da televisão, nomeadamente a apresentadora Jenny McCarthy, que apontam para a 
alegada existência de uma relação entre a vacinação e o autismo, a asma ou o eczema, e para o 
progressivo enfraquecimento do sistema imunitário das crianças vacinadas. 

O movimento cresceu sobretudo a partir de 2007, e os seus proponentes citam frequentemente um 
estudo do médico britânico Andrew Wakefield, publicado no Lancet em 1998, que foi entretanto 
descredibilizado pelos seus pares. 

O discurso tem colhido fortemente entre as classes alta e média-alta da Califórnia, tradicionalmente 
adeptas de terapias alternativas. Só as comunidades judias ultra-ortodoxas do Brooklyn, os amish do 
Ohio e os somalis do Minnesota vacinam menos as suas crianças que esta elite mediática. 

É precisamente em Los Angeles que se situa o epicentro de um inédito surto de tosse convulsa que já 
vitimou três bebés. Pelo menos 72 casos foram acompanhados pelo Hospital Pediátrico de Los 
Angeles. “Tossem com tanta força que vomitam e fracturam costelas, acabando intubados e 
ventilados”, descreve o especialista de infeciologia da instituição, Jeffrey Bender, citado pelo 
Hollywood Reporter. 

Pelo menos 8.000 casos foram diagnosticados por toda a Califórnia desde o início do ano. 

Desde os anos 50 que os EUA não enfrentava um surto de tosse convulsa desta dimensão, graças a 
décadas de vacinação. O esforço, no entanto, parece estar agora a ser revertido pela recusa dos pais 
em vacinarem os filhos. 

Também o número de casos de rubéola nos EUA se encontra no nível mais alto dos últimos 20 anos. 

http://www.rcmpharma.com/actualidade/saude/18-09-14/moda-anti-vacinas-provoca-surto-fatal-nas-escolas-de-los-angeles


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 / 

As autoridades sanitárias de Los Angeles criticam os pais que recusam vacinar os seus filhos, 
argumentando que não são apenas as suas crianças que ficam em perigo, mas também as dos outros 
pais. 
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Enterovirus D68 in the United States of America 
 
On 10 September 2014, the United States of America informed the Pan American Health 
Organization/World Health Organization (PAHO/WHO) about an outbreak of severe respiratory 
illness associated with Enterovirus D68 (EV-D68). 
 
As of 16 September 2014, 130 laboratory-confirmed cases of EV-D68 have been reported in 12 US 
states - Alabama, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, New York, 
Oklahoma, and Pennsylvania. Investigations into suspected clusters in many other states are 
ongoing. 
 
EV-D68 is identified using molecular techniques at a limited number of laboratories in the USA. 
Enterovirus infections, including EV-D68, are not nationally notifiable, but laboratory detections of 
enterovirus and parechovirus types are reported voluntarily to the National Enterovirus Surveillance 
System, which is managed by the US Centers for Disease Control and Prevention. 
 
Currently, there are no available vaccines or specific treatments for EV-D68 and clinical care is 
supportive. Symptoms of EV-D68 may include fever, runny nose, sneezing, cough, and body and 
muscle aches. Individuals with pre-existing conditions, such as asthma or other respiratory diseases, 
may be especially prone to severe infections from EV-D68 and may experience difficulty breathing or 
have wheezing. 
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D68 ENTEROVÍRUS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (NOTICIA TRADUZIDA UTILIZANDO 

O GOOGLE TRADUTOR) 

Em 10 de setembro de 2014, os Estados Unidos da América informaram a Organização Mundial da 
Saúde / Organização Mundial da Pan-Americana da Saúde (OPAS / OMS), cerca de um surto de 
doença respiratória grave D68 Associated com Enterovirus (EV-D68).  

A partir de 16 setembro de 2014, 130 casos confirmados em laboratório de EV-D68 foram reportados 
em 12 estados norte-americanos - Alabama, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, 
Louisiana, Missouri, Nova York, Oklahoma e Pensilvânia. As investigações sobre grupos suspeitos em 
muitos outros estados estão em curso ".  

Identificado EV-D68 está usando técnicas moleculares em um número limitado de laboratórios nos 
EUA. Infecções por enterovírus, guloseimas, incluindo EV-D68, não são de notificação obrigatória 
nacionalmente, mas detecções de laboratório de enterovírus e parechovirus tipos são 
voluntariamente Relatado para o Sistema Nacional de Vigilância Enterovirus, que é gerido pelo 
Centro de Controle e Prevenção de Doenças.  

Atualmente, não existem tratamentos ou vacinas específicos disponíveis para o EV-D68 e 
atendimento clínico é favorável. Os sintomas da EV-D68 podem incluir febre, coriza, espirros, tosse, 
dores musculares e do corpo e. Os indivíduos com condições pré-existentes, como asma ou outras 
doenças respiratórias, podem ser particularmente propensas a infecções graves da EV-D68 e pode 
ter dificuldade em respirar ou têm respiração ofegante. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


