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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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CÓLERA VOLTA A ATACAR EM MOÇAMBIQUE, MALAWI E ZIMBABUÉ. 
terça-feira, 10 março, 2015 

 
JOANESBURGO-ANITA POWELL—  
A cólera voltou a revelar-se e no seu pior no sudeste africano, infectando perto de seis mil pessoas 
em Moçambique, Malawi e agora Zimbabué. As fortes chuvas têm sido apontadas como a principal 
causa para este surto, mas as más condições sanitárias continuam a ser uma praga nesta região e 
activistas dizem que é falha do Governo. 

As intensas chuvas que caíram sobre o Malawi, Moçambique, Madágascar e Zimbabué fizeram 
renascer uma doença que tem sido uma praga no sudeste africano: a cólera. 

A doença contrai-se pelo contacto com água poluída e causa diarreia, vómitos e severa desidratação. 
Pode matar em poucas horas se não for tratada adequadamente. A OCHA, agência de coordenação 
das Nações Unidas, diz que Moçambique, Malawi e Zimbabué já registaram cerca de seis mil casos 
desde Janeiro. 

Hein Zeelie, representante da OCHA em Joanesburgo faz-nos a cronologia do surto: “O que estamos 
a ver é um grande surto a norte de Moçambique que se expandiu ao sul do Malawi que também está 
a lidar com uma severa situação de inundações. E já começamos a ter casos no Zimbabué, o que nos 
preocupa bastante porque foi o país mais afectado durante o surto de 2008 a 2009, que matou mais 
de quatro mil pessoas”. 

Responsabilidade dos governos 

Surto esse que ainda está na memória de muitos zimbabuenos, de acordo com um editorial deste 
fim-de-semana do jornal estatal Herald, que lembra que a última coisa que o Zimbabué precisa é de 
uma repetição, cujos custos em vidas, medicamentos e imagem do país são muito altos, escreve o 
editorial, acrescentando que este tipo de surtos reforça a má concepção de que África é um 
continente homogéneo definido por doenças mortais e alta ignorância em cuidados básicos de 
higiene. 

Dewa Mavhinga, um investigador sénior da Human Rights Watch para esta região diz que este surto 
não é notícia de última, referindo um relatório de 2013 que dá conta das más condições dos esgotos 
e sistemas de água de Harare, bem como das zonas rurais onde as populações não têm acesso a água 
potável. 

Fundamentalmente, dizem os activistas, são as condições sanitárias destes países que provocam 
surtos sazonais sempre que as fortes chuvas começam a cair. 

http://www.voaportugues.com/content/colera-mocambique-malawi-zimbabue/2674413.html
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E embora a cólera seja relativamente fácil de tratar, as suas causas não são fáceis de reparar. Numa 
única província moçambicana, o Fundo Central de Resposta de Emergência da OCHA investiu cerca 
de 750 mil dólares para gerir o surto e melhorar as condições sanitárias. 

Para Mavinga esta é uma questão de direitos humanos: “No final resume-se a isto: Não se coloca a 
saúde e as condições sanitárias como prioridades, os governos não põem recursos suficientes na 
saúde e na prevenção de doenças. É urgente que os governos de Moçambique, Malawi e 
Moçambique priorizem a saúde dos seus cidadãos para garantir o controlo do surto ou ele vai engolir 
esta região. 

Só em Moçambique já morreram pelo menos 44 pessoas, segundo o director nacional-adjunto da 
Saúde Pública, Quinhas Fernandes. 
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ESPECIALISTAS ESTIMAM QUE ESTE ANO HAVERÁ MAIS DENGUE QUE EM 2014 

10/03/2015 05h00  

Em 2015, o número de casos de dengue no Brasil deve ser mais elevado do que no ano passado, 
segundo especialistas. Só nos dois primeiros meses do ano, já houve 174,6 mil notificações da 
doença no país, aumento de 139% em relação ao mesmo período de 2014. 

O comportamento do vírus em 2014 já deu sinais de que a temporada de dengue deste ano pode ser 
mais intensa, de acordo com o médico Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, membro do Comitê 
de Doenças Emergentes da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). 

Segundo ele, apesar de o número de casos em 2014 ter sido relativamente baixo, o vírus 
permaneceu ativo durante o ano todo. “Geralmente, depois de maio, existe uma queda dos casos a 
um nível muito próximo de zero. No ano passado, houve uma continuidade da dengue no ano 
inteiro.” 

Além disso, o retorno da estação de dengue – que geralmente ocorre entre novembro e dezembro – 
foi adiantado para outubro. “Tudo isso aponta para o fato de que este ano teremos um pico bem 
mais elevado”, diz Fortaleza. 

Para a infectologista Marinella Della Negra, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, "tudo leva a crer que o número de casos deste ano vai superar o do ano passado". 
Porém, ela alerta que a evolução do vírus ao longo do ano vai depender das ações de prevenção 
contra a proliferação do mosquito, tanto na esfera individual quanto na esfera da saúde pública. 

O infectologista Stefan Cunha Ujvari, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, observa que temperatura e 
quantidade de chuvas também interferem no número de casos de dengue: quanto mais quente e 
úmido, maior a proliferação do mosquito Aedes aegypti e maior o número de infecções. 

A quantidade de chuvas deste ano, em comparação à estiagem dos primeiros meses de 2014, 
também podem apontar para mais casos de dengue. "Esta epidemia da região Sudeste é esperada 
para a época do ano por causa das chuvas", diz Ujvari. 

Oscilações 
Ujvari diz que é comum que o número de casos de dengue oscile ao longo dos anos. “Em alguns anos 
temos um número muito grande e, em outros, um número menor. Depende muito dos sorotipos que 
estão circulando e varia de região para região.”   

No Brasil, circulam os quatro sorotipos. Neste ano, há predominância do sorotipo 1, responsável por 
81,7% dos casos nacionais. Trata-se do mesmo tipo que predominou no ano passado. Segundo 
Ujvari, a oscilação dos casos é determinada, entre outros fatores, pelo número de pessoas que já têm 
imunidade conta determinado sorotipo. 

http://g1.globo.com/bemestar/dengue/noticia/2015/03/especialistas-estimam-que-este-ano-havera-mais-dengue-que-em-2014.html
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É por isso que depois de uma grande epidemia – como a de 2013, que infectou mais de 1,4 milhão de 
pessoas – a tendência é ter um ano com um número menor de casos – como em 2014, que teve 591 
mil infectados – já que mais pessoas estão imunes. 
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CORONAVÍRUS MERS CAUSA 10 MORTES EM UMA SEMANA NA ARÁBIA SAUDITA 
13 de março de 2015 | 10h19  

Dez novas mortes provocadas pelo coronavírus MERS foram registradas em uma semana na Arábia 
Saudita, berço da doença onde a contaminação está em alta, segundo dados do ministério da Saúde 
saudita, publicados nesta sexta-feira.  

As dez mortes, registradas entre 6 e 12 de março, a maioria na capital do país, Riad, elevam para 17 o 
número de vítimas fatais devido ao MERS no mês de março. Em fevereiro, 30 pessoas faleceram em 
decorrência do coronavírus. 

A Arábia Saudita, país mais afetado pelo vírus, lançou recentemente uma nova campanha de 
prevenção, com o auxílio de mensagens de celular e publicidade nos meios de comunicação, depois 
que uma missão internacional recomendou mais medidas para lutar contra o vírus.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), tomando como base relatórios preliminares, estima que as 
pessoas que tiveram contato direto com camelos apresentam um risco mais elevado de infecção pelo 
MERS, ao qual os jovens camelos são particularmente mais sensíveis.  

No início do ano, há mais camelos jovens circulando pelo país.  

Ao todo, 950 casos de infecções pelo MERS-CoV, dos quais 412 foram mortais, foram registrados na 
Arábia Saudita desde o aparecimento da doença, em 2012.  

O coronavírus MERS é considerado um primo, mais letal porém menos contagioso, da Sars (Síndrome 
Respiratória Aguda Grave), que matou 800 pessoas no mundo em 2003. 

Assim como a Sars, o coronavírus provoca uma infecção dos pulmões e as pessoas afetadas têm 
febre, tosse e dificuldades respiratórias. Ao contrário da Sars, também provoca problemas renais. 

No momento não existe nenhum tratamento preventivo contra o coronavírus MERS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://m.terra.com.br/noticia?n=b004b9a7c821c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD
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FIOCRUZ ISOLA VÍRUS CHIKUNGUNYA E AVANÇA NA CRIAÇÃO DE TESTE RÁPIDO. 
13/03/2015 05h00 

Pesquisadores do Instituto Carlos Chagas (ICC), da Fiocruz Paraná, estão mais perto de desenvolver 
um teste rápido para detectar o chikungunya, doença que já infectou 3.822 pessoas desde que 
chegou ao Brasil no ano passado. 

Este mês, a equipe conseguiu isolar o vírus a partir do soro do sangue de pacientes infectados. Ter o 
vírus isolado significa, segundo a pesquisadora Claudia Nunes Duarte dos Santos, chefe do 
Laboratório de Virologia Molecular do ICC, obter matéria-prima permanente para pesquisas sobre a 
doença. 

“Conseguimos crescer o vírus em cultura e podemos manipular, infectar outras células, usar como 
reativo para teste diagnóstico e estudar diferentes aspectos do vírus”, diz.  O foco de sua equipe 
agora é validar um kit diagnóstico desenvolvido pelo laboratório para detectar a doença em apenas 
15 minutos a partir de uma gota de sangue. 

Atualmente, o teste padrão para detecção do chikungunya usado pelo Ministério da Saúde é do tipo 
Elisa (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Ele é capaz de detectar os anticorpos produzidos pelo 
organismo em reação ao vírus. Por isso, o exame só é eficaz a partir do quinto dia do aparecimento 
dos sintomas. O resultado também não é imediato: demora alguns dias para sair. 

Por causa das limitações relacionadas a esse teste, depois que os primeiros casos são constatados 
com exame laboratorial em determinada região, ocorrências posteriores são confirmadas apenas por 
critérios clínicos e epidemiológicos, segundo determinação do Ministério da Saúde. 

Um teste rápido e acessível poderia mudar essa situação, segundo Claudia. “É importante que o 
paciente sabia na beira do leito a doença que tem para que possa ter um prognóstico melhor.” 

Segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (12) pelo Ministério da Saúde, só neste ano já houve 
1.049 casos confirmados da doença no país: 590 no Amapá e 459 na Bahia. 

A pesquisa sobre o vírus chikungunya começou a ser feita no ICC antes mesmo de a doença chegar 
ao país, há três anos. “Tínhamos tudo pronto para validar o kit, mas nunca conseguíamos amostras 
de pacientes”, diz Claudia. Agora, com uma amostra grande de pacientes disponível, a validação do 
teste rápido é uma questão de meses, segundo a pesquisadora. 

A pesquisadora lembra que já há um teste rápido para detectar chikungunya que está sendo aplicado 
em algumas cidades da Bahia. Ele foi desenvolvido por uma empresa privada e promete informar o 
resultado em 20 minutos. 

 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/03/fiocruz-isola-virus-chikungunya-e-avanca-na-criacao-de-teste-rapido.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/03/smartphone-vai-detalhar-teste-rapido-de-chikungunya-e-dengue-na-bahia.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/03/smartphone-vai-detalhar-teste-rapido-de-chikungunya-e-dengue-na-bahia.html

