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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 

 
 
 
MORTES POR EBOLA ATINGEM 7 MIL EM 3 PAÍSES AFRICANOS .......................................................... 3 

CHIKUNGUNYA - BRASIL (BAHIA, RONDONIA), ATUALIZAÇÃO ............................................................ 4 

VACINA CONTRA INFLUENZA - ITÁLIA, EVENTOS ADVERSOS, NOVOS OBITOS SUSPEITOS, LOTES 
SUSPENSOS, ATUALIZAÇÃO ................................................................................................................ 5 

VACINA CONTRA A GRIPE NOVARTIS EM ESPERA NA ITÁLIA APÓS MORTES SUSPEITAS (NOTICIA 
TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) ............................................................................... 7 

MINISTÉRIO ATUALIZA SITUAÇÃO DO VÍRUS CHIKUNGUNYA .............................................................. 9 

MINISTÉRIO DA SAÚDE INVESTIGA NOVOS CASOS DE FEBRE DO NILO ...............................................10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 / 

 

 
MORTES POR EBOLA ATINGEM 7 MIL EM 3 PAÍSES AFRICANOS 
Publicado em 30/11/2014, às 15h46 

Aproximadamente 7 mil pessoas morreram devido ao vírus ebola nos três países africanos 
mais afetados pelo atual surto da doença, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) 
 

A agência de saúde da Organização das Nações Unidas disse que 16.169 casos confirmados, 
suspeitos e prováveis de ebola foram reportados na Guiné, Libéria e Serra Leoa. Os três países estão 
no centro do atual surto. 
 

Um total de 6.928 pessoas morreram de ebola nos três países desde que o surto da doença 
teve início, segundo a OMS. A Libéria reportou a maior alta no número de mortes, mais de mil desde 
que os dados foram divulgados na última quarta-feira. 
 

A agência, que mudou recentemente o formato que utiliza para reportar os dados do ebola, 
não forneceu nenhuma razão para o número de mortes ter aumentado. No entanto, um porta-voz 
disse via e-mail que o aumento foi causado por mortes anteriormente não declaradas e que agora 
estão incluídas nas estatísticas oficiais, ao invés de ter sido provocadas por um nova erupção de 
novas mortes. 
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CHIKUNGUNYA - BRASIL (BAHIA, RONDONIA), ATUALIZAÇÃO 
Published Date: 2014-11-30 21:35:40 
 
Casos suspeitos da febre chikungunya aumentam para 1.903 na Bahia 

Os casos suspeitos da febre chikungunya registraram um aumento de 1.848 para 1.903, no 
Estado da Bahia em uma semana. De acordo com informações da Sesab (Secretária da Saúde), até 
quarta-feira (26) foram notificados 1.903 casos em 70 municípios, dos quais 28 notificaram mais de 
um caso suspeito 

Em Feira de Santana foram notificados 1.319 casos, sendo 641 confirmados e em Riachão do 
Jacuípe foram notificados 391 casos, sendo 197 confirmados. 

Outros cinco casos foram confirmados em Salvador, dois; Alagoinhas, um; Cachoeira, um, e Amélia 
Rodrigues, também um. Todos os casos têm vínculo epidemiológico com Feira de Santana, local 
provável de infecção. 

Primeira suspeita de chikungunya é investigada em Vilhena, RO [Rondônia] 

Menina de 9 anos apresentou sintomas após viajar à Venezuela. Exame enviado para Belém, 
PA [Pará], deve ser entregue em 20 dias. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena (RO) [Rondônia], distante cerca de 700 quilômetros de 
Porto Velho, confirmou o primeiro caso suspeito da febre chikungunya no município. 

De acordo com o setor epidemiológico do município, trata-se de uma menina de 9 anos que 
teria viajado para a Venezuela no final do mês de outubro [2014] e dias depois apresentou sintomas 
como coceira, febre e dores intensas em algumas regiões do corpo, característicos da doença. 

Como a criança viajou para uma área de risco, a Secretaria de Saúde considerou o caso 
suspeito e decidiu seguir o protocolo do Ministério da Saúde. A menina ficou internada no Hospital 
Regional de Vilhena e material para exame foi coletado e encaminhado para o laboratório Central de 
Saúde Pública de Rondônia (Lacen) 

O Lacen enviou a coleta, no dia 17 de novembro [2014], para Belém (PA), onde são feitos os 
exames de referência para a doença. O resultado deste primeiro exame deve ser entregue em um 
prazo de 20 dias, segundo informou a Secretaria de Saúde. 

Segundo o setor epidemiológico de Vilhena, a criança com a suspeita da doença já está em 
casa e apresenta quadro de saúde estável. 
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VACINA CONTRA INFLUENZA - ITÁLIA, EVENTOS ADVERSOS, NOVOS OBITOS SUSPEITOS, 
LOTES SUSPENSOS, ATUALIZAÇÃO  
Published Date: 2014-12-02 18:14:43 
 
 
Novartis flu vaccine on hold in Italy after suspicious deaths 
 
Italian authorities have suspended the use of about 500,000 doses of Fluad, a Novartis influenza 
vaccine for elderly people, following 13 recent deaths in people who had received the shot, 
according to company and media reports. 
 
The problem was first reported Nov 28 [2014]. In a statement today [01/dezembro/2014], Novartis 
said 2 batches of the vaccine, amounting to about 500,000 doses, have been put on a "precautionary 
hold" following the reported deaths. It said no causal link has been found between the vaccine and 
the deaths. 
 
Fluad is the only flu vaccine that contains Novartis's proprietary adjuvant, MF59. It was first licensed 
in Europe in 1997 and is now approved in 35 countries, but not in the United States, according to a 
company fact sheet. 
 
Italy's drug regulatory agency, AIFA, suspended the 2 vaccine lots on Nov 28 [2014], after three 
people died within 48 hours of being vaccinated, Bloomberg News reported. On Nov 29 [2014] the 
number of suspicious deaths rose to 11, Bloomberg reported that day, and today the company put 
the number at 13. 
 
PMLiVE, an online news service that covers the drug industry, reported today that AIFA said the 13 
deaths involved people who received the vaccine between Nov 15 and 28 [2014] and that 6 lots of 
the vaccine are now under scrutiny. The story said the latest death involved an 83-year-old man who 
had multiple medical problems. 
 
In today's statement, Novartis said, "All Fluad batches have passed extensive analytical and safety 
testing and fulfill all required quality standards. Preliminary results performed by the Italian 
Authorities have not detected any manufacturing defect." 
 
The company said the deaths may have been only coincidental, since those who receive the vaccine 
are elderly. "Fluad is indicated for and administered to elderly patients . . . with the highest 
vaccination rates in patients with underlying cardiovascular and other chronic disease, making them 
particularly vulnerable to sudden clinical events independent of vaccination," Novartis said. "Due to 
the high level of natural deaths in the target population (estimated at 500,000 per year in Italy alone) 
and the high number of vaccines distributed (3.5 million in Italy) timely association between natural 
deaths and vaccinations" does occur. 
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The European Medicines Agency (EMA) said on Nov 28 [2014] that it was working with AIFA and 
other European authorities to investigate "the cause of serious adverse events, including deaths, in a 
small number of elderly patients who had received Fluad flu vaccine." The agency said there was no 
evidence suggesting a causal link between the vaccine and the deaths. 
 
The EMA said the issue would be discussed by its Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 
(PRAC), a panel of experts on the safety of medicines, at a meeting that started today. 
 
Novartis distributes 2 flu vaccines, Flucelvax and Fluvirin, in the United States. In July [2014] the 
company estimated it would produce a total of about 30 million doses of the two vaccines for US 
distribution. 
 
In October [2014] the company announced plans to sell its flu vaccine business to CSL Ltd., an 
Australian vaccine manufacturer. The sale will include Novartis's facility in Holly Springs, N.C., which 
makes Flucelvax, a cell-based vaccine. 
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VACINA CONTRA A GRIPE NOVARTIS EM ESPERA NA ITÁLIA APÓS MORTES SUSPEITAS 
(NOTICIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 
 

Autoridades italianas suspenderam o uso de cerca de 500.000 doses de Fluad, a vacina 
contra a gripe Novartis para idosos, após 13 mortes recentes em pessoas que tinham recebido o tiro, 
de acordo com a empresa de mídia e relatórios. 
 

O problema foi relatado 28 de novembro [de 2014] em primeiro lugar. Em um comunicado 
divulgado hoje [01 / dezembro / 2014], a Novartis disse 2 lotes da vacina, no valor de cerca de 
500.000 doses, foram colocados em um "porão de precaução", seguindo as mortes relatadas. Ele 
disse que não foi encontrada nenhuma relação causal entre a vacina e as mortes. 
 

Fluad é a vacina contra a gripe só que contém adjuvante proprietário da Novartis, MF59. Foi 
licenciado primeiro na Europa em 1997 e agora está aprovado em 35 países, mas não nos Estados 
Unidos, de acordo com a ficha técnica da empresa. 
 

Agência reguladora de medicamentos da Itália, AIFA, suspendeu os dois lotes de vacinas em 
28 de novembro [de 2014], depois que três pessoas morreram dentro de 48 horas depois de ser 
vacinado, Bloomberg News. Em 29 de novembro [de 2014] o número de mortes suspeitas subiu para 
11, informou a Bloomberg naquele dia, e hoje a empresa colocou o número em 13. 
 

PMLiVE, um serviço de notícias on-line que cobre a indústria de droga, informou hoje que 
AIFA disse que as 13 mortes envolveu pessoas que receberam a vacina entre 15 de novembro e 28 
[de 2014] e que 6 lotes da vacina estão agora sob escrutínio. A história disse que a morte mais 
recente envolveu um homem de 83 anos de idade, que tinha vários problemas médicos. 
 

Na declaração de hoje, Novartis disse: "Todos os lotes Fluad passaram extensos testes 
analíticos e segurança e cumprir todas as normas de qualidade exigidas. Os resultados preliminares 
realizados pelas autoridades italianas não detectaram qualquer defeito de fabricação." 
 

A empresa disse que as mortes podem ter sido apenas uma coincidência, uma vez que 
aqueles que recebem a vacina são idosos. "Fluad é indicado para e administrado a doentes idosos... 
Com os mais altos índices de vacinação em pacientes com doença crônica cardiovascular e outro 
subjacente, tornando-as particularmente vulneráveis a eventos clínicos súbitas independente da 
vacinação", disse a Novartis. "Devido ao alto nível de mortes naturais na população-alvo (estimada 
em 500.000 por ano, só em Itália) e o elevado número de vacinas distribuídas (3,5 milhões na Itália) 
associação oportuna entre as mortes e as vacinas naturais" ocorre. 
 

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) disse em 28 Nov [de 2014] que ele estava 
trabalhando com AIFA e outras autoridades europeias para investigar "a causa de eventos adversos 
graves, incluindo mortes, em um pequeno número de pacientes idosos que receberam a vacina da 
gripe Fluad . "A agência disse que não havia nenhuma evidência sugerindo uma ligação causal entre a 
vacina e as mortes. 
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A EMA disse que o assunto seria discutido pelo seu Comitê de Risco de Farmacovigilância 
Avaliação (PRAC), um painel de especialistas sobre a segurança dos medicamentos, em uma reunião 
que começou hoje. 
 

Novartis distribui duas vacinas contra a gripe, Flucelvax e Fluvirin, nos Estados Unidos. Em 
Julho [2014] a empresa estima-se produzir um total de cerca de 30 milhões de doses de duas vacinas 
para distribuição nos Estados Unidos. 
 

Em outubro [de 2014], a empresa anunciou planos de vender seu negócio de vacina contra a 
gripe para CSL Ltd., fabricante de vacina australiano. A venda inclui facilidade da Novartis em Holly 
Springs, NC, o que torna Flucelvax, uma vacina baseada em célula. 
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MINISTÉRIO ATUALIZA SITUAÇÃO DO VÍRUS CHIKUNGUNYA 
02/12/2014 as 13:12:43 

Até o dia 15 de novembro, o Ministério da Saúde registrou 1.364 casos de Febre Chikungunya 
no Brasil, sendo 125 confirmados por critério laboratorial e 1.239 por critério clínico-epidemiológico. 
Do total, 71 casos são importados, ou seja, de pessoas que viajaram para países com transmissão da 
doença, como República Dominicana, Haiti, Venezuela, Ilhas do Caribe e Guiana Francesa. 

Os outros 1.293 foram diagnosticados em pessoas sem registro de viagem internacional para 
países onde ocorre a transmissão. Destes casos, chamados de autóctones, 531 foram registrados no 
município de Oiapoque (AP), 563 em Feira de Santana (BA), 196 em Riachão do Jacuípe (BA), um em 
Matozinhos (MG), um em Pedro Leopoldo (MG) e um em Campo Grande (MS). 

Caracterizada a transmissão sustentada de Chikungunya em uma determinada área, com a 
confirmação laboratorial dos primeiros casos, o Ministério da Saúde recomenda que os demais sejam 
confirmados por critério clínico-epidemiológico, que leva em conta fatores como: sintomas 
apresentados e o vínculo dele com pessoas que já contraíram a doença. 

 
Número de casos autóctones, por unidade da federação: 

Estado Número 

Amapá 531 

Bahia 759 

Mato Grosso do Sul 01 

Minas Gerais 02 

Brasil 1.293 

 
AÇÕES 

Desde que foram confirmados os casos da febre Chikungunya no Caribe, no final de 2013, o 
Ministério da Saúde elaborou um plano nacional de contingência da doença, que tem como metas a 
intensificação das atividades de vigilância; a preparação de resposta da rede de saúde; o treinamento 
de profissionais; a divulgação de medidas às secretarias e a preparação de laboratórios de referência 
para diagnósticos da doença. 

Também foram intensificadas as medidas de prevenção e identificação de casos. Nas regiões 
com registro da febre, foram constituídas equipes, composta por técnicos das secretarias locais, para 
orientar a busca ativa de casos suspeitos e emitir alerta às unidades de saúde e às comunidades. Para 
controle dos mosquitos transmissores da doença, são realizadas ações de bloqueio de casos 
suspeitos e eliminação de criadouros. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE INVESTIGA NOVOS CASOS DE FEBRE DO NILO 
05/12/2014 • 09:03 

Após primeiro caso de febre do nilo confirmado no piauí, o ministério da saúde passou a 
investigar as cidades de aroeiras do itaim e itainópolis, para detectar possíveis novos casos em 
animais. a equipe manterá as investigações até o dia 12 de dezembro, onde visitará  propriedades 
rurais da região, visando avaliar se ocorrência de novos casos, epizootias além de hospedeiros, 
possíveis reservatórios e vetores. 

A diretora de vigilância em saúde da fundação municipal de saúde (fms), amariles borba fala 
da importância de investigar “estávamos procurando o agente etiológico e os exames feitos deram 
positivo. na medicina é importante procurar, só assim se descobre”, disse. A médica disse ainda que 
esse vírus não é novo, e já existem vários registros espalhados pelo mundo, onde foi possível 
solucionar a situação “em 2011 ocorreu uma epidemia onde 48 dos 50 estados dos estados unidos 
tiveram febre do nilo, foram mais de 20mil casos. nós estamos ouvindo falar agora, mas não é um 
vírus novo”, comentou amariles. 

O vírus é transmitido por meio da picada de mosquitos infectados, e pode infectar humanos, 
aves, cavalos e outros mamíferos. 

O agricultor de aroeiras do itaim, 332 km de teresina, que apresentou encefalite e paralisia 
em agosto de 2014, está em recuperação. o exame de sorologia apresentou resultado positivo para o 
vírus da febre do nilo ocidental. no entanto, em decorrência da possibilidade de reações cruzadas 
com outros vírus, a secretaria de saúde do piauí (sesapi) realizou novos exames complementares 
para confirmação. o resultado do exame ainda não foi divulgado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


