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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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CHINA CONFIRMA PRIMEIRA MORTE POR GRIPE AVIÁRIA EM 2015 
14/01/2015 - 11:20 

 
As autoridades sanitárias de Fujian, no Sudeste da China, confirmaram nesta quarta-feira a primeira 
morte do ano por gripe aviária no país. O paciente era da província de Xiamen. De acordo com a 
agência de notícias chinesa Xinhua, outras quatro pessoas da região foram diagnosticadas com o 
vírus H7N9, causador da doença – três delas estão em estado grave. 
 
A gripe aviária também foi detectada em mais quatro pessoas da província de Guangdong, que faz 
fronteira com Hong Kong e Macau. As autoridades chinesas advertiram, no início do mês, que a 
temporada de maior incidência da doença ocorre nesta época do ano.  

No ano passado, o país registrou os primeiros contágios em humanos de três variantes do vírus da 
gripe aviária: H10N8, H6N1 e H7N9, sendo que este último tipo é o mais mortal. O H5N1, outra cepa 
do vírus, provocou mais de 300 mortes de humanos desde 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/china-confirma-primeira-morte-por-gripe-aviaria-em-2015
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SARAMPO - EUA (VÁRIOS ESTADOS, EX-CALIFORNIA), SURTO, TRANSMISSÃO EM PARQUE 

DE DIVERSÕES, AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS 
Published Date: 2015-01-15 15:25:59 

 

Ya son los 26 casos de sarampión que se contagiaron en los parques de Disney 

 

Los nuevos casos confirmados por el Departamento de Salud Pública de California elevan el total de 

afectados a 26 personas en 4 estados. 

 

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han identificado más casos de sarampión, en un brote 

vinculado con visitas a parques temáticos de Disney en California el mes pasado [dezembro/2014]. 

 

Los nuevos casos confirmados el lunes [12/janeiro/2015] por el Departamento de Salud Pública de 

California elevan el total de afectados a 26 personas en 4 estados. De los casos, 22 están en 

California y 2 en Utah, además de 1 en Colorado y 1 en Washington, según las autoridades. 

 

La mayoría de los pacientes visitaron Disneyland California Adventure entre el 15 y el 20 de 

diciembre [2014], pero algunos podrían haber contraído la enfermedad de otros que visitaron. 

 

Entre los nuevos casos había 3 registrados el lunes [12/janeiro/2015] en el sur de California, 2 de 

ellos en el condado de San Bernardino y el tercero en Long Beach. 

 

Los responsables de Disney dijeron estar trabajando con las autoridades de salud pública para 

proporcionar cualquier asistencia necesaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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SARAMPO - EUA (VARIOS ESTADOS, EX-CALIFÓRNIA), ANCORADO, TRANSMISSAO EM 

DIVERSÕES PARK, NÃO NÚMERO CRESCENTE DE CASOS. 

 
Já existem 26 casos de sarampo foram infectadas nos parques da Disney 
 
O recém-confirmada pelo Departamento de Saúde Pública da Califórnia casos trazer o total afetado 
26 pessoas em quatro estados. 
 
As autoridades de saúde dos EUA identificaram mais casos de sarampo em um foco ligado ao visitas a 
parques temáticos da Disney na Califórnia no mês passado [dezembro / 2014]. 
 
Os novos casos confirmados na segunda-feira [12 / janeiro / 2015] pelo Departamento de Saúde 
Pública da Califórnia elevar o total afetada 26 pessoas em quatro estados. Dos casos, 22 estão na 
Califórnia e 2 em Utah, além de um em Colorado e uma em Washington, de acordo com autoridades. 
 
Os mais visitados pacientes Disneyland California Adventure entre 15 e 20 de dezembro [de 2014], 
mas alguns podem ter contraído a doença a partir de outros que visitaram. 
 
Entre os novos casos foram registrados 3 na segunda-feira [12 / janeiro / 2015] no sul da Califórnia, 
dos quais 2 em San Bernardino County e um em Long Beach. 
 
Decisores da Disney disse que eles estão trabalhando com as autoridades de saúde pública para 
prestar toda a assistência necessária. 
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FEBRE MACULOSA BRASILEIRA - BRASIL (HOLAMBRA, SÃO PAULO), OBITOS SUSPEITOS, 

SURTO FAMILIAR (?) 

Published Date: 2015-01-15 22:04:12 

 
 
Saúde investiga morte de casal por [febre] maculosa 
 
 
Um casal de Holambra morreu no sábado (10) [janeiro/2015] sob forte suspeita de febre maculosa, 
transmitida por carrapatos [_Amblyomma cajennense_ - Mod. RNA] infectados, segundo divulgou 
nesta terça (13) [janeiro/2015] o Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). O laudo que comprovará a causa deverá ser concluído em até 20 dias pelo Instituto 
Adolfo Lutz. 
 
Os trabalhadores rurais J.R.S., de 24 anos, e M.M., de 21, ficaram internados poucas horas na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HC, e não reagiram a um quadro em estado avançado. 
Deixaram três filhos, sendo uma bebê de cinco meses, uma menina de dois anos e um garoto de 
quatro anos. Eles moravam no bairro Imigrantes. 
 
Com muita febre, fraqueza, vômito e outros sintomas da doença, o casal estava sendo tratado pelos 
médicos da Policlínica de Holambra com um quadro de dengue. A morte do casal chocou a cidade, 
uma vez em que quando a família velava o corpo do rapaz, teve-se a notícia de que a esposa também 
não havia resistido. Foram enterrados com poucas horas de diferença. 
 
J.R. foi o primeiro a apresentar muita febre, na segunda-feira, dia 5 [janeiro/2015]. Ele realizou 
pescaria no segundo dia do ano [2015] com um cunhado e um tio da sua esposa, em uma lagoa 
conhecida como Lago do Holandês, no Centro de Holambra, disseram os parentes. "Ele chegou em 
casa e retirou um carrapato. Passou 2 dias começou a ter muita febre" , relatou o cunhado G.M., de 
31 anos. 
 
Os familiares afirmam que J.R. relatou ao médico que havia tirado um carrapato de seu corpo após 
pescaria. "Mas disseram que o quadro era de dengue e que dengue se trata em casa. Deram 
medicamento sem saber o que ele tinha e a noite ele ardia em febre. Não fizeram exame para saber 
o que era", disse o irmão R.S., de 26 anos. 
 
No dia seguinte, J.R. realizou exame de sangue, mas a diretoria de Saúde ainda não informou o 
resultado. O trabalhador rural continuou com quadro de febre aguda e novamente foi à Policlínica, e 
atendido por um médico diferente do dia anterior, segundo consta no atestado que o afastou por 2 
dias do trabalho. 
 
A esposa, M.M., começou a sentir os primeiros sintomas na noite de terça-feira, e na quarta ambos 

http://www.promedmail.org/
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estavam com manchas vermelhas pelo corpo e febre atingindo 41 graus. Como estava recebendo 
leite materno, a bebê de cinco meses precisou passar dois dias em observação no HC após a morte 
da mãe, mas já foi liberada. Há a suspeita de que J.R. carregava mais carrapatos e um desses 
infectado a esposa. 
 
"A M. ficou com o pescoço todo vermelho, os olhos saltados e manchas nos seios e pernas. Davam 
paracetamol, soro na veia, mas ela não melhorava" , relatou a amiga de M.J.F.S., de 29 anos. Na 
quinta-feira [08/janeiro/2015] o casal procurou por duas ocasiões o PS Central, e na segunda J.R. 
desmaiou na unidade, relataram os parentes. Foi então que uma ambulância levou o casal para a 
Unicamp. Ele foi internado pela manhã diretamente na UTI, mas faleceu na sexta-feira 
[09/janeiro/2015] por volta do meio-dia. E ela morreu na noite de sexta-feira [09/janeiro/2015]. 
 
"Meu filho nunca tinha adoecido na vida a não ser uma gripe. Chegamos de Alagoas e não 
conseguimos ver ele vivo" , emocionou o pai de J.R., o aposentado J.F.S.S., de 62 anos. A mãe M.M.S., 
de 52 anos, não descarta negligência médica e adiantou que levará a neta mais nova para Alagoas. "A 
família não quer mais ficar nesse lugar". 
 
Após a morte do casal, a amiga J. relatou que a funcionários da Saúde estiveram no bairro e 
distribuíram remédios a parentes e vizinhos mais próximos do casal, mas não soube informar para o 
que servia [não existe transmissão pessoa-pessoa, não se recomenda tratamento profilático para 
febre maculosa - Mod. RNA]. Questionada, a Prefeitura não relatou de qual medicamento se tratava. 
 
A assessoria de imprensa do HC informou que há forte indicativo de que o casal tenha morrido em 
decorrência de febre maculosa. Já o departamento de Saúde de Holambra garantiu que "o paciente 
recebeu atendimento e toda a assistência compatível com as especificidades do seu caso" [como 
assim? Durante todo o atendimento/seguimento em Holambra, não houve a suspeita de febre 
maculosa, a despeito do quadro clínico e dos antecedentes epidemiológicos, incluindo o relato de 
parasitismo. O tratamento específico não foi introduzido precocemente - Mod. RNA]. 
 
Ainda segundo informação do departamento, não há, no prontuário de atendimento do paciente, 
qualquer menção ou relato a respeito de contato com carrapatos [não está documentado. Ainda que 
não tenha sido dito espontaneamente pelo paciente, deveria ter sido interrogado pelo médico 
responsável pelo atendimento - Mod. RNA], e que "exames de sangue foram feitos regularmente, de 
acordo com o procedimento padrão de atendimento [atendimento padrão para atendimento de que 
doença?! - Mod. RNA], já no dia 6 de janeiro [2015]". 
 
O departamento não informou qual o resultado dos exames de sangue do casal e tampouco a lista de 
medicamentos aplicados no casal, ou quantos médicos diferentes realizaram o atendimento ao longo 
da semana passada, conforme questionado através de e-mail. Também não informou quando foi o 
último caso de maculosa em Holambra. 
 
"É importante ressaltar que não há, até o momento, confirmação da causa da morte dos pacientes. O 
departamento segue aguardando a divulgação do laudo da Unicamp" [errado. A eventual 
confirmação se dará a partir de exames laboratoriais - PCR, isolamento de riquétsias, 
imunohistoquímica - realizados pelo laboratório de referência, Instituto Adolfo Lutz - Mod. RNA] 
finalizou a nota. 
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BAHIA TEM QUASE 2 MIL CASOS DE HANSENÍASE DETECTADOS EM 10 MESES 
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2015  

 

Com 1.913 novos casos de diagnósticos até o último dia 30 de outubro, a hanseníase ainda é uma 
doença que preocupa a população baiana. Os casos são distribuídos de forma heterogênea, porém as 
regiões norte, oeste e extremo sul são as que mais apresentam elevadas taxas no estado. Contudo, a 
identificação de casos em menores de 15 anos tem relação com doença recente e focos de 
transmissão ativos, sendo o acompanhamento epidemiológico relevante para o controle da 
hanseníase. 

O último domingo do mês de janeiro é considerado pelo Ministério da Saúde (MS) o Dia Nacional de 
Combate à Hanseníase, uma das doenças de pele mais antigas da história da medicina.   

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) em 2013 foram diagnosticados 2.227 
casos novos, destes 162 ocorreram na população de 0 a 14 anos. No período entre 2004 a 2013, 
constatou-se uma redução de 45,67% na detecção geral e 44,87% na detecção na população de 0 a 
14 anos. 

Conscientizar a população acerca a existência da doença e alertar sobre os primeiros sinais e 
sintomas são medidas fundamentais no enfrentamento da  hanseníase. Para isso, “a coordenação 
estadual do programa de Hanseníase busca implementar as ações programáticas de modo articulado 
e integrado com os núcleos regionais de Saúde e seus municípios de abrangência, guardando-se o 
respeito à autonomia e atribuições de cada município”, afirma a Sesab. 

Os 1.913 casos novos registrados em outubro têm detonado um coeficiente de 12,65/100.000hab., 
configurando “alta endemicidade” segundo os parâmetros oficiais. 

O contágio ocorre através de uma pessoa doente. A transmissão não ocorre em contatos sociais, 
sendo necessário convívio prolongado. Diferente do que consta no imaginário popular, a hanseníase 
é doença curável, e quanto mais precocemente diagnosticada e tratada, mais rapidamente se cura o 
paciente. 

Os sintomas da hanseníase, que é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium 
leprae, tem evolução lenta, que se manifesta principalmente através de manchas esbranquiçadas, 
acastanhadas ou avermelhadas, com alteração de sensibilidade. Médicos recomendam que ao sentir 
formigamentos, choques e cãimbras que evoluem para dormência (pode se queimar ou machucar 
sem perceber), a pessoa deve procurar um médico.   

 

http://www.tribunadabahia.com.br/2015/01/16/bahia-tem-quase-2-mil-casos-de-hanseniase-detectados-em-10-meses
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GOVERNO DO MALI DECLARA O PAÍS LIVRE DO EBOLA 

18/01/2015 22h20 

Ousmane Koné, ministro da Saúde do Mali, afirmou neste domingo (18) que seu país foi declarado 
oficialmente livre do vírus ebola, após 42 dias sem novos casos registrados. 

"O último paciente infectado com o vírus conseguiu se recuperar e recebeu alta no começo de 
dezembro, por isso que depois de 42 dias sem novos casos se considera que o Mali está livre da 
doença", completou o ministro, que confirmou que mais de 300 pacientes chegaram a estar sob 
observação. 

Koné ressaltou que os viajantes ou mercadorias que procedam ou que se dirijam para o Mali não 
serão submetidos a um tratamento especial no exterior. 

O ministro agradeceu ao Governo, responsáveis de saúde do país, assim como os representantes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) no Mali por seus esforços para pôr fim à epidemia. 

Além disso, Koné pediu à população para manter as medidas de higiene preventivas que foram 
recomendadas por seu departamento, assim como para evitar os deslocamentos para as áreas 
afetadas pelo ebola. 

A primeira vítima fatal do ebola foi anunciada no Mali no começo de outubro de 2014. Foram ao 
todo seis casos fatais. 

Segundo os últimos dados da OMS sobre o comportamento da doença, os casos de ebola 
(confirmados, prováveis e suspeitos) chegam a 21.712, enquanto os mortos por esta epidemia já 
somam 8.820. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/01/governo-do-mali-declara-o-pais-livre-do-ebola.html

