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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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SERRA LEOA SUPERA LIBÉRIA EM CASOS DE EBOLA, EM MEIO A GREVE DE MÉDICOS 
08/12/2014 21:14 
 
Serra Leoa se tornou oficialmente o país com o maior número de infectados pelo vírus Ebola, com 
7.798 casos registrados contra 7.719 na Libéria, segundo novas estatísticas divulgadas pela OMS 
nesta segunda-feira, mesmo dia em que médicos residentes do principal hospital serra-leonês 
entraram em greve contra a falta de equipamentos. 
 
A paralisação no Hospital Connaught, de Freetown, capital de Serra Leoa, se segue à morte de três 
médicos infectados pela febre hemorrágica, enquanto novas cifras revelaram que o país se tornou o 
mais afetado pela epidemia, título antes pertencente à Libéria. 
 
"Nós decidimos paralisar nossos cuidados até que haja uma atmosfera de trabalho segura e 
propícia", declarou a associação de residentes médicos em um comunicado. 
 
A associação não detalhou quantos médicos aderiram à greve, mas os pacientes falam de 
interrupções de serviços importantes. 
 
Uma residente declarou à AFP que ela e suas colegas estavam deprimidas e "não tinham mais 
coragem de ir ao trabalho" devido à falta de equipamentos. 
 
"Nós estamos muito perturbados com a morte dos nossos colegas [...], é desmoralizante", 
acrescentou. 
 
Os médicos afirmam que faltam equipamentos respiratórios e monitores de sinais vitais. Eles 
demandam, também, um número maior de unidades de cuidados intensivos para o centro médico, 
construído pelos italianos no oeste da cidade, onde alguns residentes devem ser afetados. 
 
A associação de médicos residentes se reunirá esta terça-feira para decidir sobre uma eventual 
prorrogação da greve, segundo uma fonte no âmbito do sindicato. 
 
Dez médicos morreram em Serra Leoa após ter contraído o Ebola. O vírus dizimou mais de 300 
profissionais de saúde nos três países da região mais afetados pela doença: Serra Leoa, onde a 
epidemia continua a se expandir, Guiné e Libéria, onde parece ter se estabilizado. 
 
Segundo balanço da OMS divulgado no sábado, a epidemia já causou mais de 6.331 mortos, 
sobretudo no oeste da África, com cerca de 17.800 casos contabilizados. 
 
O balanço anterior, datado de 2 de dezembro, tinha registrado 6.070 mortos e um total de 17.145 
infectados. 
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MALÁRIA - VENEZUELA, AUMENTO DA INCIDÊNCIA, IMPACTO REGIONAL 
Published Date: 2014-12-09 15:55:48 
 
 
 
Malária na Venezuela ameaça o Brasil, alerta OMS 
 
A Venezuela coloca em risco os avanços do Brasil no combate à malária. O alerta é da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que aponta para os problemas no sistema de saúde do governo de Caracas 
como um dos motivos para a explosão de casos do parasita nos últimos anos. 
 
A reportagem apurou que, nas últimas semanas, o governo do presidente venezuelano Nicolas 
Maduro impediu a entrada de funcionários da Organização Pan-americana de Saúde em missão para 
entender a dimensão da crise na fronteira com o Brasil. 
 
O Brasil e outros 54 países pelo mundo estão no caminho de reduzir a incidência da malária em 75% 
até 2015, em comparação aos dados de 2000. Mas a OMS alerta que os avanços no Brasil e em 
outros países da região estão ameaçados. 
 
Em 2000, cerca de 200.000 novos casos de suspeita de malária foram registrados na Venezuela. Em 
2012, esse número já era de 410.000 e, hoje, chega a mais de 475.000. Para Pedro Alonso, diretor da 
OMS para o combate à malária, problemas no serviço de saúde e o fluxo de pessoas por minas de 
ouro no sul da Venezuela têm colaborado para esse aumento. 
 
Questionado pela reportagem se essa alta poderia representar risco aos avanços no Brasil, o 
executivo da OMS afirmou positivamente. "Sim, é um risco para toda a região", declarou. "Os dados 
são alarmantes", disse. 
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TESTE COM VACINA EXPERIMENTAL CONTRA EBOLA É SUSPENSO 
11/12/2014 às 11h03 
 

Os testes clínicos de uma das vacinas experimentais contra o ebola foi suspenso porque algumas 
pessoas que foram inoculadas desenvolveram dores musculares, segundo confirmou nesta quinta-
feira (11) Mary-Paule Kieny, diretora geral adjunta da OMS (Organização Mundial da Saúde). 

Trata-se da vacina VSV-ZEBOV, desenvolvida pela Agência de Saúde Pública do Canadá e cujo direito 
de patente está nas mãos, atualmente, de um laboratório dos Estados Unidos. 

"Algumas pessoas vacinadas desenvolveram dores musculares, algo que é normal quando há uma 
infecção viral. 

Mas por precaução, os investigadores decidiram suspender durante algumas semanas o teste para 
saber um pouco mais sobre as dores musculares", explicou Kieny. 
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