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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
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 / 

SUMÁRIO 

 
 
 
 
BRASIL DESENVOLVE KIT PARA DIAGNOSTICAR AGENTE CAUSADOR DE DIARRÉIA. ............................. 3 

CASOS DE GRIPE AVIÁRIA NA EUROPA DEIXAM COMUNIDADE INTERNACIONAL EM ALERTA ............. 4 

CUBA PREPARA UNA VACUNA CONTRA EL CÓLERA PARA EL 2015 ...................................................... 7 

CUBA PREPARA CÓLERA VACINA PARA 2015 (NOTICIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE 
TRADUTOR) ....................................................................................................................................... 8 

OMS ALERTA PARA RISCO DE ALASTRAMENTO DE PESTE NEGRA EM MADAGASCAR .......................... 9 

VACINA PROTEGE CONTRA DENGUE EM TESTE, MAS PROTEÇÃO VARIA POR SOROTIPO .................100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 
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 / 

 
 
BRASIL DESENVOLVE KIT PARA DIAGNOSTICAR AGENTE CAUSADOR DE DIARRÉIA. 
19/11/2014 às 15h49 

Um kit de diagnóstico que está sendo desenvolvido no LNBio (Laboratório Nacional de 
Biociências), em parceria com a empresa ColOff promete diagnosticar de forma rápida e barata se a 
diarreia é causada por bactérias, vírus ou parasitas. 

O projeto é financiado pelo Programa Inova Saúde da Finep/MCTI (Financiadora de Estudos e 
Projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), informa o Blog da Saúde, página eletrônica 
do portal do Ministério da Saúde. Terá custo de R$ 1,5 milhão e deve ser concluído em 2016, quando 
será entregue o protótipo do teste. 

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a diarreia mata cerca de 1,5 milhão 
de crianças por ano e é considerada uma das principais causas de mortalidade infantil. 

"O diagnóstico da doença é demorado e pode custar até US$ 1 mil", afirmou o gerente de 
Inovação do LNBio, Rodrigo Guerra. 

O teste funcionará de forma similar aos testes de gravidez vendidos em farmácias e poderá 
ser utilizado por agentes de saúde em qualquer lugar — até mesmo em áreas muito remotas. 
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CASOS DE GRIPE AVIÁRIA NA EUROPA DEIXAM COMUNIDADE INTERNACIONAL EM ALERTA 
23/11 às 12h25 

A gripe aviária voltou a preocupar a comunidade internacional por conta dos surtos que 
estão acontecendo na Europa, além das recentes mortes no Egito e na China. O surto na Europa 
começou no início de novembro em uma fazenda de perus da Alemanha, uma fazenda do estado de 
Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Holanda e Reino Unido também já apresentaram fazendas 
contaminadas. O tipo de gripe aviária da Europa é a H5N8, que apesar de nunca ter sido identificada 
em humanos, um recente surto na Coreia do Sul já levou ao sacrifício de milhões de aves para 
impedir a expansão da epidemia. No caso do Egito, o tipo do vírus é o H5N1 e três pessoas já 
morreram neste ano em função da doença. 

A infectologista Nancy Bellei, pesquisadora de vírus respiratórios da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), explica que o principal problema da gripe aviária está no fato de nem sempre ser 
possível identificar o animal que carrega o vírus. “Alguns tipos de influenza como o H5 e o H7 podem 
ser muito patogênicos para algumas aves, principalmente para as domésticas. Para aves migratórias, 
eles não são tão patogênicos: elas se infectam, mas não manifestam a doença, então funcionam 
basicamente como depositórios desses vírus. O H5, por exemplo, altamente transmissível, pode 
matar uma ave doméstica como galinha ou pato em menos de 24h”, explica. 

Bellei explica que existe um protocolo para quando uma ave doméstica morre e em 24h 
morre outra. Segundo a infectologista, o criador é orientado sobre a possibilidade de algumas 
doenças específicas, entre elas a gripe aviária. “Os países que recebem aves migratórias têm todo um 
mapeamento e uma vigilância. Se eles já tiveram casos de gripe aviária, eles vão estar sempre de 
olho. É fácil perceber quando acontece o surto, é fácil de perceber. Começa a morrer um animal 
atrás do outro e em três dias morre o plantel inteiro”, explica. 

De acordo com o Ministério da Saúde do Egito, a última vítima fatal de gripe aviária no país 
foi uma mulher de 30 anos, da província de Minya, localizada no sul do Cairo. A mulher morreu nesta 
terça-feira (18) e na última segunda outra mulher, de 19 anos, também faleceu em função da gripe, 
em Assiut. É a terceira morte em 2014 de um total de sete casos do vírus identificados neste ano. 

A Organização Mundial da Saúde dos Animais (OIE) afirmou que os surtos de gripe aviária 
que foram registrados na Alemanha, na Holanda e no Reino Unido podem ter uma relação entre eles. 
O motivo é que o vírus muitas vezes é transmitido pelo intermédio dos pássaros selvagens. Bellei 
explica que as aves mortas encontradas na Alemanha estavam infectadas pelo influenza H5N8, 
diferente do encontrado no Egito, que era H1. “Esse H5N8 já foi detectado há algum tempo na Coréia 
causando surtos em aves. O que se acredita é na hipótese de que uma ave migratória tenha tido 
contato lá na Coréia e, no seu curso anual, tenha levado ele para a Alemanha. Agora já foi detectado 
na Alemanha, na Holanda e na Inglaterra”, indica. 
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Na última sexta-feira (21), o surto da gripe aviária na Holanda atingiu uma terceira fazenda. 
Desta vez os casos foram identificados em Kamperveen, no norte do país, a uma distância de mais de 
100 km das outras duas outras fazendas que relataram casos na última semana. De acordo com o 
governo da Holanda, mais de 200 mil frangos estão sendo exterminados e outras 32 fazendas 
deveram ser inspecionadas em função dessa nova fazenda contaminada. Um dos problemas para o 
país está na suspensão do transporte de galinhas, ovos e produtos aviários em todo o território, 
podendo gerar danos à economia da Holanda. 

O mais recente país atingido pela gripe aviária foi o Reino Unido, que confirmou os casos do 
vírus em uma criação de patos na última segunda-feira (17). A criação fica localizada em Yorkshire e 
6.000 patos foram sacrificados. Segundo o Departamento do Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos 
Rurais, o risco para a saúde pública ainda é muito pequeno e medidas de segurança foram tomadas. 
Existe a possibilidade de o surto ter sido levado para a Europa por pássaros migrantes vindos da Ásia, 
onde recentemente milhões de aves sul-coreanas foram exterminadas em função do vírus. 

Bellei explica que, por conta das rotas feitas pelas aves migratórias, o Brasil teria uma 
probabilidade baixa de apresentar casos da gripe. “Nós recebemos aves do Canadá e de toda a costa 
dos Estados Unidos e nossas aves vão para a Patagônia e outras regiões. Se você começar a ter casos 
na América do Norte ou Central, isso é um risco. Como não está tendo, de certa forma estamos 
preservados de transmissão por aves migratórias. Existe ainda uma vigilância no Brasil pela 
importância da exportação de carne de frango. A maior parte da nossa produção é industrial e esse 
tipo de produção requer toda uma questão sanitária para que não exista o contato dessas aves com 
aves migratórias. O Brasil nunca teve esse problema e há uma vigilância”, aponta 

Segundo apontam os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 2003 até o 
princípio de outubro deste ano, foram confirmados 565 casos de H5N1 em humanos, notificados 
oficialmente por laboratórios. Nesse período, foram 16 países contaminados pela gripe aviária e 311 
vítimas fatais. Outra morte recente em decorrência de gripe aviária aconteceu na China, No último 
dia 15 a OMS foi notificada sobre três casos de infecção humana de gripe aviária tipo H7N9 
confirmados por laboratório, incluindo uma morte. 

Gripe aviária em humanos 

Apesar do perigo, a transmissão de gripe aviária para o homem não é tão simples, de acordo 
ainda com Bellei. Além disso, a infectologista explica que os surtos de gripe aviária são muito rápidos 
e com alta letalidade e, por conta disso, é fácil identificar o momento em que o surto estiver contido. 
“Não é de fácil transmissão para a espécie humana, geralmente são pessoas que tiveram contado 
com aves infectadas ou mortas. O clássico é você ter a epidemia por contato com aves contaminadas 
ou uma vila onde aconteça um surto por conta do acesso comum à água, por exemplo. A importação 
e o transporte de aves são suspensos até que não se tenha mais mortalidade de aves”, conta. 

Um dos principais temores em relação ao vírus influenza está na modificação do vírus, que 
pode evoluir para formas novas e mais perigosas. Segundo a infectologista Nancy Bellei, a taxa de 
mutação do vírus é uma das mais altas que existem, principalmente quando comparada com a taxa 
de vírus como HIV ou sarampo. “Uma das características do influenza é a ausência de uma enzima 
corretora. Os vírus se replicam aos milhões em pouco tempo e nesse processo muitos saem um 
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pouco diferentes. Um animal hospedeiro pode ainda misturar genes de dois vírus. Um dos grandes 
problemas nisso está em que o principal componente que estimula nossa imunidade está na 
superfície do vírus, justamente onde ele mais sofre mutações”, explica. 

A OMS aconselha os viajantes que pretendem ir para países com focos conhecidos de gripe 
aviária que evitem se aproximar com granjas ou entrar em contato com os animais em mercados de 
aves vivas. Além disso, a organização recomenda prestar atenção para não entrar em contato com 
superfícies suspeitas de terem sido contaminadas com fezes de aves e de outros animais. Os 
viajantes também devem lavar as mãos frequentemente com água e sabão, além de se alimentar em 
locais seguros e higienizados. Quanto aos países atingidos, a OMS incentiva que eles continuem a 
reforçar a vigilância da gripe, analisando cuidadosamente quaisquer padrões incomuns, a fim de 
garantir ações nacionais de cuidado e prevenção 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 
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 / 

 

 

 
CUBA PREPARA UNA VACUNA CONTRA EL CÓLERA PARA EL 2015  
 
24 de noviembre del 2014 | 12:24 
 

La Habana. (DPA). Cuba prepara una vacuna preventiva contra el cólera que comenzará a 
aplicarla en 2015 y se entregará a la Organización Mundial de la Salud (OMS), según publicó hoy el 
periódico oficial Juventud Rebelde. 

La vacuna se encuentra todavía en la fase de ensayo clínico y se trata de un producto 
"altamente novedoso, muy seguro y de gran eficacia" según Gustavo Sierra, vicepresidente de la 
empresa estatal BioCubaFarma. 

En agosto de 2012 reapareció en Cuba el cólera, erradicado en la isla desde la época colonial 
española, con un saldo de tres muertos y más de cuatro cientos afectados, según datos oficiales. 
Después se detectó un nuevo brote en el verano de 2013 con medio centenar de casos confirmados. 

OTRAS VACUNAS 

"Aunque en Cuba el nivel de atención hace que la vida de las personas contagiadas 
prácticamente no corra peligro este es un padecimiento capaz de matar", afirmó Sierra. 

La empresa BioCubaFarma también ha realizado ensayos clínicos de una vacuna contra siete 
tipos de neumococos en niños de entre uno y cinco años que podrían ser vacunados a partir del año 
próximo. 

La farmacéutica trabaja en una futura vacuna terapéutica contra la hepatitis B que los 
investigadores aseguraron tendría cualidades por encima de productos antivirales y mejoraría la 
calidad de vida de los pacientes además de evitar la cirrosis o la muerte. 

La biotecnología cubana es uno de los sectores priorizados en las reformas económicas 
emprendidas por el presidente cubano, Raúl Castro. Las exportaciones de medicamentos alcanzan 
anualmente los 900 millones de dólares. 
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CUBA PREPARA CÓLERA VACINA PARA 2015 (NOTICIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE 
TRADUTOR) 
 

Havana. Cuba prepara uma vacina preventiva contra a cólera começando a aplicar em 2015 e 
entregue à Organização Mundial da Saúde (OMS), como publicou hoje o jornal oficial Juventud 
Rebelde. 

A vacina ainda está em testes clínicos e é um produto "altamente inovador, muito seguro e 
muito eficaz" de acordo com Gustavo Sierra, vice-presidente da estatal BioCubaFarma. 

Em agosto de 2012 a cólera reapareceu em Cuba, erradicada da ilha desde a época colonial 
espanhola, deixando três mortos e mais de quatrocentos afetados, disseram autoridades. Depois de 
mais um surto foi detectado no verão de 2013, com cinqüenta casos confirmados. 

Outras vacinas 

"Embora em Cuba o nível de atenção torna a vida para as pessoas infectadas praticamente 
nenhum perigo esta é uma condição capaz de matar", disse Sierra. 

A empresa BioCubaFarma também realizou testes clínicos de uma vacina contra a sete tipos 
de pneumococos em crianças entre um e cinco anos que poderiam ser vacinados a partir do próximo 
ano. 

A droga funciona num futuro pesquisadores de vacinas contra a hepatite B terapêuticas têm 
reclamado qualidades antivirais acima produtos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, 
evitando cirrose ou morte. 

Biotecnologia cubana é um dos sectores prioritários das reformas econômicas do presidente 
Raúl Castro. As exportações de medicamentos chegar a US $ 900 milhões. 
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OMS ALERTA PARA RISCO DE ALASTRAMENTO DE PESTE NEGRA EM MADAGASCAR 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um surto de peste de bubônica em Madagascar já 
causou desde agosto, ao todo, 119 casos de infecção, tendo sido pelo menos 40 deles letais. A 
entidade teme que a doença, que custou a vida de quase um terço da população europeia na Idade 
Média, se espalhe rapidamente pelo país africano. 

"A situação é ainda mais complicada devido ao alto grau de resistência à deltametrina – inseticida 
usado no controle das pulgas – que está sendo observado na região", afirmou a OMS nesta sexta-
feira (21/11). 

Dois casos e uma morte foram registrados em Antananarivo, capital do país. As infecções na cidade 
podem ser espalhar rapidamente, devido à "elevada densidade populacional e a fraqueza do sistema 
de saúde", alertou a OMS. 

O primeiro caso doença foi registrado no país no dia 31 de agosto em uma vila próxima a 
Tsiroanomandidy, que fica na região central. No início de novembro, as autoridades do país 
informaram à OMS sobre o surto da doença. 

Pandemia na Idade Média 

A peste negra é transmitida entre roedores através de pulgas. Se um humano é picado por uma pulga 
infectada, ele tende a desenvolver uma forma da doença que causa infecção nas glândulas linfáticas 
e pode ser tratada com antibióticos. 

Mas se a bactéria atinge o pulmão, o paciente desenvolve a peste pneumônica, que é transmitida de 
pessoa para pessoa através da tosse. Essa é a forma mais perigosa da doença e pode matar em 24 
horas. Segundo a OMS, 2% dos casos confirmados em Madagascar eram desse tipo.  

Os sintomas da doença são febre alta, dor de cabeça, dificuldade respiratória, tosse e catarro com 
sangue escuro. Se não tratada corretamente, a peste quase sempre é fatal. 

O último surto de peste negra havia sido registrado no Peru em agosto de 2010. O primeiro registro 
de caso dessa doença aparece no século 6, na região do Mar Mediterrâneo. Nos 200 anos seguintes, 
estima-se que mais de 25 milhões de pessoas no mundo morreram de peste. 

Entre os anos de 1347 e 1352, uma pandemia de peste negra tomou conta da Europa. Dezenas de 
milhões de pessoas morreram da doença. A bactéria causadora foi descoberta em 1894. Atualmente, 
as chances de cura são bem elevadas, devido aos antibióticoS. 
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VACINA PROTEGE CONTRA DENGUE EM TESTE, MAS PROTEÇÃO VARIA POR SOROTIPO 

10/07/2014 21h26 - Atualizado em 10/07/2014 21h26 

Vacina, que teve eficácia de 56%, foi 1ª a ser testada em um grupo grande.Para o sorotipo 2 
da dengue, proteção foi de apenas 35% 

A vacina experimental contra a dengue que está atualmente na fase mais avançada de 
desenvolvimento garantiu, em testes, uma proteção de 56,5% contra a infecção, mas não protegeu 
igualmente contra todos os sorotipos. Enquanto o grau de proteção contra os sorotipos 3 e 4 foi de 
75%, e contra o sorotipo 1 foi de 50%, a proteção contra o sorotipo 2 foi de apenas 35%. 

Os resultados de um estudo que testou o produto em 10.275 crianças asiáticas serão 
publicados na revista científica “The Lancet”, na edição desta sexta-feira (11). O estudo também 
mostrou que a vacina conseguiu prevenir 88,5% dos casos de dengue hemorrágica, que são os mais 
graves. 

Para o infectologista Alexandre Naime Barbosa, professor da Faculdade de Medicina de 
Botucatu (Unesp), o baixo índice de proteção contra o sorotipo 2 pode significar que o número de 
ocorrências de infecções por esse sorotipo ao longo do estudo não tenha sido suficiente para avaliar 
com precisão o grau de proteção. Para ele, os resultados são significativos, pois a imunização seria 
capaz de reduzir em mais de 50% o número de casos sintomáticos. 

Das 10.275 crianças de 2 a 14 anos que participaram do estudo, 6.851 receberam a vacina 
contra dengue e 3.424 receberam placebo. Em um período de um ano após a imunização, houve 250 
casos de dengue confirmados, 117 no grupo vacinado e 133 no grupo que recebeu placebo. Os dados 
mostram que a vacina ofereceu uma proteção geral de 56,5% levando em conta os quatro sorotipos. 

“Com certeza, mais estudos são necessários, principalmente para tirar a dúvida sobre a baixa 
eficácia quanto ao sorotipo 2”, diz Barbosa. Ele observa que, apesar disso, em regiões em que a 
situação da dengue é emergencial, onde a rede hospitalar não é capaz de atender com eficácia os 
casos da infecção, como ocorre no sudeste asiático, a adoção da vacina pode ser estudada. 

A empresa Sanofi Pasteur, que desenvolve a vacina, já tinha divulgado dados preliminares do 
estudo em março. Esta foi a primeira vez que uma vacina contra dengue chegou à fase 3 de estudo 
clínico, que envolve testes em um grande número de voluntários. 

A partir da divulgação desses resultados, as agências regulatórias dos países asiáticos já 
podem considerar a análise da vacina para a inclusão em seus sistemas de saúde. De acordo com a 
médica Sheila Homsani, gerente do departamento médico da Sanofi Pasteur, a empresa vai começar 
a se reunir com as agências regulatórias para que elas determinem as exigências para o registro da 
vacina. 
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Vacina no Brasil 

Já no Brasil, uma possível avaliação do produto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para que ele passe a ser comercializado no Brasil ainda deve esperar os resultados de um 
outro estudo feito na América Latina. Neste estudo, a mesma vacina foi testada em mais de 20 mil 
pessoas. Do Brasil, participaram 3550 voluntários. De acordo com Sheila, os resultados serão 
divulgados no segundo semestre e, dependendo dos dados obtidos, a Sanofi poderá submeter o 
registro da vacina à Anvisa. 


