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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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AUMENTO DE CASOS DE SARAMPO NO CEARÁ COLOCA SUSAM EM ALERTA 
11 de Fevereiro de 2015 

 

O aumento no número de casos de sarampos registrados em um dos destinos preferidos dos 
amazonenses durante o período de férias, o Ceará, colocou em alerta os órgãos de saúde do 
Amazonas. Segundo dados da secretaria de Saúde daquele Estado, foram confirmados 691 casos da 
doença no ano passado e, neste ano, já são 27 casos confirmados e outros 44 suspeitos, sob 
investigação. 

No Amazonas, não há registro de sarampo desde 2000. Mesmo assim, considerando que a 
doença é uma infecção aguda, de natureza viral, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) 
encaminhou nota técnica de alerta às secretarias de Saúde da capital e do interior do Amazonas, 
recomendando que reforcem as ações para assegurar a ampla cobertura vacinal, com a imunização 
das crianças menores de cinco anos. 

“O Departamento de Vigilância Epidemiológica, por meio do Programa de Imunização, está 
realizando acompanhamento rigoroso da cobertura vacinal nos municípios e cobrando o 
cumprimento das metas”, informou o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque. Ele 
destacou que, na campanha nacional, realizada no ano passado, a cobertura vacinal ficou em 68,5% 
do público-alvo no Estado. 

Bernardino ressalta que, em Boa Vista, capital do vizinho estado de Roraima, foi confirmado, 
neste mês, um caso de sarampo “importado” do Ceará. “É preciso, portanto, ficarmos atentos. A 
vacinação é a forma efetiva de prevenção. A vacina, conhecida com Tríplice Viral, porque também 
protege contra a caxumba e a rubéola, é disponibilizada gratuitamente na rede básica de saúde”, 
frisou o diretor. As crianças devem receber a primeira dose da tríplice viral aos 12 meses e uma 
segunda dose aos 15 meses. 

Sinais de alerta 

O sarampo é uma doença transmissível de pessoa para pessoa, através de secreções do 
espirro, fala e tosse, principalmente em ambientes fechados. Após o período de incubação, a pessoa 
pode desenvolver sintomas como  febre, tosse, conjuntivite, fotofobia e coriza. 

O diretor da FVS-AM esclarece que todos os relatos de febre e exantema (as manchinhas 
vermelhas características do sarampo), devem ser avaliados por um profissional de saúde capacitado 
em fazer o diagnóstico clínico. Os casos suspeitos devem ser notificados pelo profissional de saúde 
em até 24h, às Secretarias Municipais de Saúde. 

 

http://acritica.uol.com.br/manaus/Ferias-aumento-sarampo-Ceara-Susam_0_1301869846.html
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SAÚDE DE ARACAJU ESCLARECE SOBRE BOATOS DE EPIDEMIA 
13/2/2015 06:40:31 

 

Febre e manchas vermelhas no corpo são sintomas que tem provocado boatos de epidemia 
de Rubéola na capital aracajuana. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclarece que são apenas 
boatos, trata-se de doenças com sintomas parecidos, e é preciso um diagnóstico mais rígido para 
identificar a doença.  

Segundo a médica infectologista, Dra. Fabrízia Dias, na verdade, o município apenas está 
passando por uma fase de aumento no número de casos de doenças febris exantemáticas. “Que são 
aquelas manchas vermelhas na pele que pode vir com coceira ou não. Não estamos com epidemia de 
rubéola. Só que precisamos da parceria dos médicos, dos colegas da base da atenção primária, dos 
consultórios, pra a gente ter esse panorama pedindo sorologia”, destacou.  

Um dos sintomas da Rubéola é a Exantema, que é uma erupção geralmente avermelhada 
que aparece na pele devido à dilatação dos vasos sanguíneos ou inflamação. “Pra gente fechar o 
diagnóstico de rubéola a gente precisa de outros elementos clínicos, pra que seja somado a isso. 
Febre mais exantema e outros quadros clínicos são alguns aspectos pra que a gente possa dizer que 
realmente é rubéola”, explicou Dra. Fabrízia. 

A Drª Fabrízia Dias ainda esclarece que “os sintomas da rubéola são febre não tão alta, 
associada ao quadro de exantema, e muito característica é aumento dos gânglios da cadeia cervical, 
ou seja, do pescoço. O que caracteriza o quadro de rubéola é essa linfadenopatia, ou seja, aumento 
dos gânglios cervicais”. 

Por causa dos sintomas, existe uma gama de doenças que podem ser confundidas com a 
Rubéola. “O que está acontecendo são quadros só com exantema e estão dizendo que é rubéola. 
Doenças como mononucleose, citomegalovirose, adenovirose, viroses intestinais, viroses 
características da infância como exantema súbito, então tem uma gama de doenças virais, fora as 
bacterianas. A gente precisa que haja uma avaliação correta nos diagnósticos, ou seja, se munindo de 
quadros clínicos realmente sugestivos de Rubéola e que seja pedida a sorologia”, completou a 
infectologista.  

 Segundo dados da SMS, o último caso de Rubéola diagnosticado em Aracaju foi no ano de 
2008. “A Rubéola já foi erradicada no Brasil. Em 2008 tivemos uma campanha imensa em nível 
nacional pra rubéola, vacinando mulheres em idade fértil. Até 2014 não tivemos nenhum caso 
diagnosticado no Brasil. É interessante que os profissionais continuem investigando, pensando que 
possa ser Rubéola, mas que seja feito um diagnóstico de forma criteriosa baseado nos elementos 
clínicos. E lançar mão das sorologias para diagnóstico confirmatório, é isso que a gente precisa”, 
finalizou a médica. 

http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=197365
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LIMEIRA REGISTRA 1ª MORTE POR DENGUE EM 2015; VÍTIMA É MULHER DE 40 ANOS. 
4/02/2015 14h08 -  

Paciente foi internada na Santa Casa local, mas morreu em 1º de fevereiro. 
Resultado de teste saiu nesta sexta-feira; outros casos são investigados. 

Foi confirmada a primeira morte por dengue este ano em Limeira (SP), cidade que passa por 
epidemia da doença, com mais de 1.500 casos confirmados. A vítima é uma mulher de 40 anos que 
morreu no dia 1º de fevereiro. O resultado dos testes que confirmaram a causa da morte foi 
informado à Prefeitura na noite desta sexta-feira (13). A vítima estava internada na Santa Casa da 
cidade. 

Um balanço divulgado também nesta sexta à noite indica 1.545 diagnósticos positivos para 
dengue em Limeira. Além do caso da mulher de 40 anos, outras duas mortes suspeitas da doença são 
investigadas. Os exames são realizados pelo Instituto Adolf Lutz e devem ser divulgados em duas 
semanas, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde. 

Hospital 

O município inaugurou nesta semana um Centro de Hidratação especializado no tratamento 
da dengue. A unidade funciona como um 'hospital', segundo o secretário de saúde, Luiz Antonio da 
Silva, no Parque Nossa Senhora das Dores. O bairro lidera o ranking de infectados, com 141 doentes, 
de acordo com último balanço. O Centro tem capacidade para atender até 400 pessoas por dia. 

Multas 

Com o número recorde de casos de dengue, a Prefeitura de Limeira decidiu fechar o cerco 
contra quem não combate a doença. A multa para quem impede a ação dos agentes de controle 
passou de R$ 2,1 mil para R$ 3,1 mil. O rejuste proposto pelo Executivo foi aprovado pelos 
vereadores na última segunda-feira (9). A nova lei também aumenta de R$ 50 para R$ 637 o valor da 
infração para quem for flagrado com criadouros do Aedes aegypti dentro de casa. Segundo o 
secretário de Saúde, Luiz Antonio da Silva, 90% dos focos do mosquito estão dentro das residências.

http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2015/02/limeira-registra-1-morte-por-dengue-em-2015-vitima-e-mulher-de-40-anos.html
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APÓS MORTE DE MORADOR POR FEBRE AMARELA, PREFEITURA DE ALTO PARAÍSO 

CONVOCA PARA VACINAÇÃO. 
Postada em: 15/02/2015 19h29m   

Após a confirmação da morte de um morador de Alto Paraíso por febre amarela, a prefeitura 
da cidade goiana começou a convocar a população e visitantes para se imunizarem contra a doença. 
Mais de 3.000 doses estão disponíveis em diversos postos de vacinação do município. A imunização é 
indicada a partir dos seis meses, exceto para grávidas e mães em período de amamentação. 

Na semana passada, um jovem de 22 anos que morava em Alto Paraíso foi diagnosticado 
inicialmente como caso suspeito de dengue hemorrágica. O rapaz estava internado em Brasília e 
morreu neste sábado (14). Exames confirmaram o diagnóstico de febre amarela. 

“Você que não está vacinado ou que tem dúvidas sobre a data de validade da sua vacina 
deve procurar ainda hoje um dos 11 postos de vacinação distribuídos em todo o município”, 
informou a prefeitura de Alto Paraíso. 

Ao todo, oito postos fixos estão disponíveis nas seguintes localidades: Praça do Bambu, Posto 
do Novo Horizonte, Hospital Municipal, Escola Ana Aguiar (Cidade Alta) e um posto na entrada da 
cidade (GO-118). Em São Jorge, serão três pontos de vacinação: na escola infantil, no posto de saúde 
e na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 

Ainda de acordo com a prefeitura, quatro equipes volantes da Secretaria de Saúde vão 
percorrer comunidades próximas. 

Por meio de comunicado, o prefeito de Alto Paraíso, Alan Barbosa afirmou que “este é um 
momento de esclarecimento, informação e ação. A prefeitura está fazendo a sua parte. O cidadão e o 
visitante precisam fazer a sua, para livrarmos o município da febre amarela”. 

As recomendações da prefeitura para moradores e visitantes que ainda não foram vacinados 
são: evitar circular por áreas de mata nativa no início e no final do dia; usar, sempre que possível, 
calças e camisas que cubram a maior parte do corpo e aplicar repelente sistematicamente (incluindo 
regiões como nuca e orelhas). A aplicação deve feita a cada quatro horas ou a cada duas horas, em 
caso de transpiração excessiva. 

A prefeitura alerta aos moradores e visitantes que apresentem sintomas como febre, dor de 
cabeça, náuseas, vômitos, dores no corpo ou pele para procurarem o hospital mais próximo. 
Sintomas como hemorragia na gengiva, no nariz, no estômago, no intestino ou na urina também 
exigem atenção médica imediata. 

 

http://surgiu.com.br/noticia/187162/apos-morte-de-morador-por-febre-amarela-prefeitura-de-alto-paraiso-convoca-para-vacinacao.html
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PESTE - MADAGASCAR, SURTO, OBITOS, ATUALIZAÇÃO. 
Published Date: 2015-02-17 10:57:06 

 
 
Surto de peste negra na África preocupa OMS: "Alarmante", diz diretora 
 
Responsável por uma das mais devastadoras epidemias da história e temida por sua brutal 
mortalidade, a peste negra volta a preocupar autoridades internacionais. A doença, também 
conhecida como peste bubônica, infectou 263 pessoas na ilha de Madagascar, na África, levando a 71 
mortes desde setembro passado [2014], de acordo com dados divulgados pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) nesta quarta-feira [11/fevereiro/2015]. O surto teve seu pico entre novembro e 
dezembro e, ainda que haja indícios de arrefecimento, deve continuar até abril [2015]. 
 
Com uma letalidade que varia de 30% a 60% se não tratada, a doença matou 50.000.000 de pessoas 
durante o século XIV. Embora considerada erradicada em diversas partes do mundo, há registros de 
epidemias em África, Ásia e América do Sul, nas últimas décadas, com destaque para o primeiro 
continente, desde os anos 1980. Em 2013, foram 783 casos e 126 mortes notificados em todo o 
mundo. Madagascar, um arquipélago com 20.000.000 de habitantes, é um dos países mais atingidos. 
Nos EUA, por exemplo, onde moram mais de 300 milhões, são, em média, 10 casos por ano, todos 
em áreas rurais. 
 
De acordo com a OMS, a praga está afetando a capital de Madagascar, Antananarivo, proliferando-se 
em favelas densamente povoadas. Em carta ao comando da Organização das Nações Unidas (ONU) 
no final de janeiro [2015], a diretora da OMS, Margareth Chan, destacou que o assunto merece 
atenção. Segundo a OMS, enchentes geradas por uma tempestade tropical no Oceano Índico e um 
ciclone atingiram Madagascar em janeiro [2015], deixando sem casa dezenas de milhares de pessoas 
"e espalhando um sem-número de ratos, intensificando o risco de mais epidemias originadas em 
roedores", escreveu a dirigente. 
 
O documento foi elaborado em meio a discussões sobre o orçamento da organização para 2016 e 
2017. A praga foi citada por Margareth como exemplo de doença que pode ser um problema sério no 
futuro e para o qual a entidade internacional de saúde precisa estar preparada. "Esse é o tipo de 
surto localizado que a OMS foi criada para conter. A praga é endêmica em Madagascar [veja abaixo - 
Mod. RNA], onde epidemias sazonais são amplificadas pelas forças da pobreza e da urbanização 
desorganizada. Detectada precocemente, a doença responde bem a tratamento", escreveu a 
diretora, explicando ainda que pesquisadores locais do Instituto Pasteur desenvolveram um teste 
que entrega o diagnóstico em 15 minutos. "Mas o surto que começou em novembro do ano passado 
[2014] tem dimensões perturbadoras. As pulgas que transmitem essa doença antiga de ratos para 
humanos desenvolveram resistência ao inseticida de primeira linha". 
 

http://www.promedmail.org/
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CIENTISTAS BELGAS E CUBANOS DETECTAM PERIGOSA CEPA DO HIV EM CUBA. 

18/02/201515h22 

Uma equipe de cientistas belgas e cubanos detectou na ilha uma nova cepa do vírus da 
imunodeficiência humana adquirida (HIV), que desenvolve a Aids com mais rapidez do que os outros 
subtipos identificados até agora, informou nesta quarta-feira (18) uma especialista local. 
 
A nova cepa do HIV foi descoberta por cientistas do Instituto de Medicina Tropical (IPK) de Havana e 
duas universidades da Bélgica, depois que os médicos deste centro cubano observaram que "alguns 
pacientes com HIV desenvolviam mais rapidamente a Aids que outros", destacou a TV local, citando 
especialistas dos dois países. 
 
"Este estudo mostra pela primeira vez a associação de uma variedade do HIV que circula em Cuba, 
denominada CRF19, com a rápida progressão para a Aids", declarou à TV a virologista do IPK Vivian 
Kourí, que participou da pesquisa. 
 
Kourí disse que a nova variedade do HIV, que pode levar à Aids "em menos de três anos" - o comum 
é que isto ocorra entre 8 e 10 anos -, é "a terceira em frequência" no seu país e afeta "entre 17% e 
20%" dos infectados com o vírus. 
 
A TV destacou que "a rápida progressão para a Aids da nova cepa aumenta o risco de os pacientes 
adoecerem mesmo antes de saber que estão infectados". 
 
No entanto, Kourí explicou que nenhum dos infectados com a cepa CRF19 apresentou "uma 
resistência maior" ao tratamento com medicamentos retrovirais e que têm "a mesma possibilidade 
de que esta terapia "seja eficaz". 
 
Em Cuba, com uma população de 11,1 milhões de pessoas, foram diagnosticados como soropositivas 
quase 22 mil pessoas desde que se reportou o primeiro caso de Aids em 1986 e "mais de 18.000 
ainda vivem", segundo a TV local. 

 

 

 

 

 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/afp/2015/02/18/cientistas-belgas-e-cubanos-detectam-perigosa-cepa-do-hiv-em-cuba.htm
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SUSPEITA DE EBOLA DEIXA PACIENTES APREENSIVOS NA UPA CAXANGÁ. 
19/02/2015 19:58 

Um suposto alerta de Ebola deixou usuários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá 
apreensivos nesta quinta-feira (19). Segundo relato enviado por um leitor através do WhatsApp do 
portal FolhaPE (8187.9290), uma africana deu entrada na unidade de saúde e o consultório em que 
foi atendida recebeu uma placa de 'isolamento'. Ainda de acordo com o leitor, a UPA estava lotada e 
os funcionários passaram a usar máscaras. 

Contatada, a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES) informou, através de nota, que a suspeita de 
Ebola foi rapidamente descartada pelo quadro clínico da paciente, que apresentava dores de cabeça 
crônica há mais de um ano, não tinha febre e não passou pelos países africanos afetados pela 
epidemia. A nota informa ainda que não foi aberto protocolo para a doença e que a paciente será 
transferida para a unidade de referência em infectologia no Estado, o Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz. 

Leia a nota de esclarecimento, na íntegra: 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informa que foi notificada, na noite desta quinta-feira (19/02), 
sobre o caso de uma paciente, de origem africana, que deu entrada na UPA Caxangá com sintomas 
de febre e cefaleia. A SES esclarece, no entanto, que a paciente não veio de nenhuma área endêmica 
e que passou por Uganda, Congo e Angola, nenhum país considerado de risco para a doença Ebola. 

O diagnóstico inicial já descarta a possibilidade de infecção pelo vírus, pois o quadro clínico da 
paciente é crônico, já que apresenta dor de cabeça há mais de um ano, com crises de cefaleia. E 
neste momento não apresenta quadro febril. A SES ressalta ainda que, em nenhum momento, foi 
aberto protocolo, já que a paciente não teve contato com ninguém que tenha estado nos três países 
que possuem transmissão da doença (Guiné, Libéria e Serra Leoa). 
Todas as medidas foram tomadas e a paciente será transferida para a unidade de referência em 
infectologia no Estado, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz. 

 

 

 

 

 

http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/noticias/arqs/2015/02/0263.html

