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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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SARAMPO - BRASIL (CEARÁ), SURTO, NOVOS CASOS CONFIRMADOS 

Published Date: 2015-01-25 22:27:01 

 

 

Novos casos de sarampo são registrados no Ceará 
 

O mês de janeiro [2015] ainda nem acabou e 9 novos casos de sarampo foram 
confirmados no Ceará. O número de casos registrados desde o dia 25 de dezembro de 2013 
já somam 691 confirmados da doença. 
 

O boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (23) [janeiro/2015] pela 
Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa-CE), revelou que dos novos casos confirmados este mês 
[janeiro/2015], 6 são de Fortaleza, 2 de Caucaia e um do município de Aquiraz. O levantamos 
ainda mostra que outros 44 casos estão sendo investigados. 
 

A Sesa-CE, informou ainda, que o Governo do Estado mantém um trabalho de 
divulgação de boletins de alerta aos profissionais e estimula a vacinação nos municípios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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CANADÁ REVELA 1º CASO HUMANO DE GRIPE AVIÁRIA H7N9 NA AMÉRICA DO NORTE 

26/1/2015 às 22h13 

 

As autoridades canadenses revelaram nesta segunda-feira o primeiro caso de gripe aviária 
H7N9 na América do Norte, que corresponde a uma pessoa que viajou recentemente à China. A 
Agência de Saúde Pública do Canadá disse em comunicado que "o indivíduo é um residente da 
Colúmbia Britânica (no litoral do Pacífico do Canadá) e não apresentava sintomas durante sua 
viagem. Só ficou doente após chegar ao Canadá". "O indivíduo não precisou de hospitalização e está 
atualmente recuperando-se de sua doença em isolamento auto-imposto", acrescentou a instituição. 
A paciente, uma mulher de meia idade, retornou ao Canadá procedente da China no último dia 12 de 
janeiro e começou a mostrar pouco depois sintomas de gripe, como febre e tosse. O diretor da 
Agência de Saúde Pública do Canadá, Gregory Taylor, afirmou que a cepa H7N9 não se transmite 
facilmente entre humanos. "Quero ressaltar que o risco aos canadenses é muito baixo porque não há 
prova de transmissão humana sustentada do H7N9. Esta particular cepa de H7N9 não foi localizada 
em aves domésticas ou silvestres no Canadá", ressaltou Taylor. "O vírus H7N9 não é como a gripe 
aviária N5N1 que se transmite mais facilmente entre aves e pessoas e os infectados normalmente 
têm uma doença mais grave", acrescentou o diretor. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
documentou 453 casos humanos de H7N9 e 175 mortes causadas pelo vírus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.r7.com/saude/canada-revela-1-caso-humano-de-gripe-aviaria-h7n9-na-america-do-norte-26012015
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ÉBOLA: EPIDEMIA COM FIM À VISTA 
28 Janeiro 2015 

 
A epidemia do vírus ébola, que tem vindo a assolar a África Ocidental durante os últimos 

meses, está a dar finalmente sinais de recuo. A Libéria anunciou, na semana passada, ter apenas 5 
casos da doença confirmados, actualmente. E embora os números não sejam confirmados pela OMS, 
existe outro sinal evidente de que as autoridades da região estão menos preocupadas com a doença. 
O Senegal reabriu a fronteira terrestre com a Guiné-Conacri, um dos três países identificados como 
foco da doença, cerca de 5 meses de ter determinado o seu encerramento. 

A própria OMS já emitiu um comunicado, quase em tom de balanço, reconhecendo que "foi 
lenta" na reacção à doença e que é necessário tirar ilações para o futuro. "Não há espaço para 
complacência", foram as palavras da directora Margaret Chan. A epidemia provocou cerca de 9000 
mortes, com a esmagadora maioria situada nos três países africanos onde o foco se tornou endémico 
(Guiné-Conacri, Serra Leoa e Libéria). Contudo, e apesar de mais uma vez não se terem concretizado 
os cenários de apocalipse que se viram nos jornais e nas redes sociais na Europa durante o Outono - 
como não se concretizaram com vírus anteriores, como a gripe das aves - este é um estudo de caso 
para as dificuldades que África ainda atravessa, mesmo em países que o Boko Haram ainda não 
consegue alcançar. 

Nos três países africanos, o cenário de colapso do Estado de que falava o governo liberiano 
acabou por não se verificar. Contudo, e além do drama humano - especialmente na Serra Leoa, país 
que já estava em 183º lugar em 187 países no Índice da Desenvolvimento Humano da ONU, antes do 
ébola - são também os danos provocados no capital humano e na possibilidade destas economias 
frágeis de continuarem a progredir. A Serra Leoa e a Libéria foram devastadas por anos de guerra 
civil - tornada famosa com o filme Diamante de Sangue, de 2006, com Leonardo di Caprio no 
principal papel - e esta tragédia era a última coisa que países semi-destruídos e em reconstrução 
precisavam. 

Ficaram patentes também as insuficiências dos sistemas de saúde pública destes países 
africanos, principalmente em termos de infra-estruturas capazes de acolher e de ajudar a conter a 
epidemia - situação eventualmente agravada pelas políticas do FMI seguidas por estes países, de 
acordo com um estudo divulgado há algumas semanas. Já quanto ao esclarecimento da população 
sobre aos riscos envolvidos, fica a ideia de que as autoridades nem sempre conseguiram passar a 
mensagem (há inúmeros relatos de comportamentos de risco, por desconhecimento, relativamente 
a formas de evitar a doença) mas acabaram por conseguir impedir o contágio, graças a medidas 
rigorosas e extremas quanto à circulação de pessoas e bens (fronteiras encerradas, medidas de 
quarentena, proibição de feiras, festas e outros pontos de concentração, etc.)  

Na Guiné-Bissau, situada entre a Guiné-Conacri e o Senegal, tantas vezes referida pelos piores 
motivos (depois de vários anos de guerras civis e golpes de estado), as autoridades também 
tomaram medidas de controlo do contágio e o país conseguiu escapar ileso da epidemia. A Serra 

http://pt.blastingnews.com/noticia/2014/10/teresa-romero-esta-curada-do-virus-ebola-00149553.html
http://pt.blastingnews.com/noticia/2014/10/teresa-romero-esta-curada-do-virus-ebola-00149553.html
http://pt.blastingnews.com/opiniao/2015/01/boko-haram-se-estamos-solidarios-vamos-enviar-a-tropa-00236825.html
http://pt.blastingnews.com/opiniao/2015/01/boko-haram-se-estamos-solidarios-vamos-enviar-a-tropa-00236825.html
http://pt.blastingnews.com/internacional/2014/12/ebola-afinal-o-que-ha-de-novo-00211919.html
http://pt.blastingnews.com/internacional/2014/12/ebola-afinal-o-que-ha-de-novo-00211919.html
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Leoa é, à data e de acordo com os últimos relatórios, o país onde a epidemia ainda apresenta mais 
riscos, tendo sido também o país mais afectado. 
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ANTES DE VIAJAR, CONFIRA SE A CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA ESTÁ EM DIA 

0/1/2015 às 00h20 

Para garantir a diversão, fique atento as vacinas mais importantes 

Viajar exige não só planejar as finanças, pesquisar informações sobre atrações turísticas, 
organizar as malas e também manter a caderneta de vacinação em dia para evitar transtornos que 
possam atrapalhar o momento de descanso. Essa é a recomendação da coordenadora do Centro de 
Imunizações do Hospital Sírio-Libanês, Maria Zilda de Aquino. 

— Antes de viajar é bom consultar o mapa das doenças. Se a pessoa for para um país onde é 
obrigatório estar imunizado, ela não poderá entrar se não apresentar o comprovante de vacinação. 

A médica também alerta sobre a coqueluche, para viagens dentro do Brasil, devido ao grande 
número de casos em algumas regiões. Adultos com a doença podem transmitir para crianças 
menores de seis meses que ainda não têm as três doses obrigatórias. Por esta razão, adultos podem 
e devem ser vacinados com a tríplice acelular, disponível apenas em clínicas particulares. 

— O quadro de coqueluche em uma criança menor de seis meses de idade pode ser muito grave, ao 
contrário do que, na maioria das vezes, com indivíduos adultos. 

Vacinas ainda são essenciais para controlar catapora, rubéola, sarampo e caxumba 

Outra doença para a qual o viajante precisa estar atento é a febre amarela, principalmente 
nas regiões endêmicas, fora e dentro do país. A vacina para a febre amarela tem reforço a cada dez 
anos. Também é importante estar atento para a imunização contra o tétano e a difteria, cujos 
reforços devem ser feitos também no mesmo intervalo de tempo.  

HPV pode ser transmitido pelo contato com a pele, alerta médica 

Além de estar devidamente imunizado, é importante ficar atento à carteirinha de vacinação, não só 
para as crianças, como também para os adultos. Segundo Maria Zilda é essencial guardar esse 
documento, que oferece a garantia de ter em dia os registros das doses de vacina a tomar. 

— Manter a carteirinha em dia é ter certeza de que todos os reforços necessários serão feitos nas 
datas adequadas. Estar com a carteirinha em dia não é importante só para as crianças, mas também 
para os adultos. 

http://noticias.r7.com/saude/antes-de-viajar-confira-se-a-caderneta-de-vacinacao-da-crianca-esta-em-dia-30012015
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A médica recomenda que os pais levem uma cópia da carteirinha de vacinação de seus filhos 
na bagagem da viagem.  para evitar transtornos que possam atrapalhar o momento de descanso, é 
importante se precaver. Além de pesquisar informações sobre atrações turísticas do destino 
escolhido, também é importante saber quais tipos de doenças são comuns na região visitada e 
preveni-las. Essa é a recomendação da coordenadora do Centro de Imunizações do Hospital Sírio-
Libanês, Maria Zilda de Aquino. 

— Antes de viajar é bom consultar o mapa das doenças. Se a pessoa for para um país onde é 
obrigatório estar imunizado, ela não poderá entrar se não apresentar o comprovante de vacinação. 

A médica também alerta sobre a coqueluche, para viagens dentro do Brasil, devido ao grande 
número de casos em algumas regiões. Adultos com a doença podem transmitir para crianças 
menores de seis meses que ainda não têm as três doses obrigatórias. Por esta razão, adultos podem 
e devem ser vacinados com a tríplice acelular, disponível apenas em clínicas particulares. 

— O quadro de coqueluche em uma criança menor de seis meses de idade pode ser muito grave, ao 
contrário do que, na maioria das vezes, com indivíduos adultos. 

Outra doença para a qual o viajante precisa estar atento é a febre amarela, principalmente 
nas regiões endêmicas, fora e dentro do país. A vacina para a febre amarela tem reforço a cada dez 
anos. Também é importante estar atento para a imunização contra o tétano e a difteria, cujos 
reforços devem ser feitos também no mesmo intervalo de tempo.  

Além de estar devidamente imunizado, é importante ficar atento à carteirinha de vacinação, 
não só para as crianças, como também para os adultos. Segundo Maria Zilda é essencial guardar esse 
documento, que oferece a garantia de ter em dia os registros das doses de vacina a tomar. 

— Manter a carteirinha em dia é ter certeza de que todos os reforços necessários serão feitos nas 
datas adequadas. Estar com a carteirinha em dia não é importante só para as crianças, mas também 
para os adultos. 

A médica recomenda que os pais levem uma cópia da carteirinha de vacinação de seus filhos 
na bagagem da viagem. 

 


