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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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EM PERNAMBUCO, 83 MUNICÍPIOS ESTÃO COM RISCO DE SURTO DE DENGUE 
Publicado em 13/04/2015, às 14h53 

A Secretaria de Saúde de Pernambuco anunciou nesta segunda-feira (13) que a análise do segundo 
Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), que indica o risco de transmissão da 
dengue em uma população, demonstra situação de risco de surto em 83 municípios do Estado.  
 
Desses, 24 estão em situação de epidemia por causa da alta incidência da doença (número de casos 
por 100 mil habitantes). Além de Recife, que se declarou como epidêmico por causa do alto número 
de notificações, e Fernando de Noronha, que não entregou o resultado do último levantamento - 
totalizando 26 municípios epidemícos. Outras 74 localidades estão em situação de alerta, 25 
municípios obtiveram dados satisfatórios e mais dois não informaram (Itapissuma e Lagoa do Carro). 

Até o dia 04 de abril foram registrados 18.431 casos de dengue (2.987 confirmados) distribuídos em 
165 municípios. Isso representa um aumento de 423,91% em relação ao mesmo período de 2014, 
quando foram notificados 3.518 casos, confirmando 1.247 desses. Os municípios com o maior 
número de casos absolutos são: Recife (4.978), Jaboatão dos Guararapes (880), Camaragibe (829) e 
Goiana, totalizando 7.337 (39,81% do total de notificações em Pernambuco). 
 
Já os municípios com maior grau de incidência (número de casos por 100 mil habitantes), entre o 
período de 08/02 a 04/04, foram: São José do Egito (1.148,01), Pedra (1.078,25), Itapetim (952,72), 
Venturosa (798,14), Sanharó (769,67), Goiana (734,48), Condado (725,66), Arq. Fernando de 
Noronha (693,48), Iguaraci (693,24), Surubim (676,48), Itaquitinga (586,97), São Bento do Una 
(515,37), Belo Jardim (488,12), Calumbi (469,65), Betânia (464,48), Toritama (460,58), Buenos Aires 
(454,76), Iati (395,53), Lagoa do Carro (394,27), Limoeiro (386,96), Manari (381,72), Vertentes 
(370,18), Santa Cruz do Capibaribe (325,50), Vitória de Santo Antão (337,36) e Ingazeira (328,73). 
 
A coordenadora do Programa de Controle da Dengue da Secretaria de Saúde do Estado, Claudenice 
Pontes, reforça a necessidade dos municípios intensificarem as ações de campo para combater os 
criadouros do mosquito Aedes aegypti. O Estado também está a postos para auxiliar as localidades 
que precisarem de apoio técnico. “Além do esforço do poder público, a população precisa fazer a sua 
parte, não deixando recipientes com água destampados ou descobertos. Sabemos que a maior parte 
dos focos do mosquito é encontrada nas residências, por isso é essencial que todos estejam atentos”, 
frisa Claudenice. 
 
MUNICÍPIO EPIDÊMICOS -  São José do Egito, Pedra, Itapetim, Venturosa, Sanharó, Goiana, Condado, 
Fernando de Noronha, Iguaraci, Surubim, Itaquitinga, São Bento do Una, Belo Jardim, Calumbi, 
Betânia, Toritama, Buenos Aires, Iati, Lagoa do Carro, Limoeiro, Manari, Vertentes, Santa Cruz do 
Capibaribe, Vitória de Santo Antão e Ingazeira. 
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OMS MANTÉM EBOLA COMO EMERGÊNCIA SANITÁRIA DE ALCANCE INTERNACIONAL. 
10/4/2015 às 10h53  
 

O Comitê de Emergência da OMS (Organização Mundial da Saúde) considerou nesta sexta-feira (10) 
que a epidemia de ebola na África Ocidental continua sendo uma emergência sanitária de 
preocupação internacional, por isso que todas as recomendações para evitar sua expansão estão 
mantidas. 

Em entrevista coletiva, Bruce Aylward, principal responsável da OMS para a epidemia de ebola, disse 
que "ainda existe um risco real" de expansão da doença e que esta vai continuar até "que cheguemos 
a zero casos". 

Apesar desta precaução, o comitê considera que o risco de um contágio internacional está caindo. 
Isso acontece porque cada vez há menos casos, e porque os três países envolvidos — Guiné, Libéria e 
Serra Leoa — continuam aplicando controles estritos de saída. 

Os membros do comitê decidiram que, perante esta situação, as recomendações estabelecidas há 
mais de um ano estão mantidas. Ou seja, evitar o contágio no interior dessas nações, manter os 
controles de saída e impedir que os doentes deixem o país a menos que seja em uma evacuação que 
cumpra com todas as medidas de segurança. 

O comitê voltou a criticar aqueles países que mantêm medidas que vão além das recomendações do 
organismo, como a quarentena das pessoas que retornaram das três nações mais afetadas, a 
anulação de voos provenientes desses países e a rejeição de cidadãos dessa região. 

Em 15 meses, a epidemia de ebola na África Ocidental infectou 25.550 pessoas, das quais 10.587 
morreram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

 

COLERA - AMÉRICA LATINA, SITUAÇÃO ATUAL, INFORMAÇÕES OFICIAIS, OPAS/PAHO. 
Published Date: 2015-04-13 22:08:45 
 
 
Resumen de la situación del cólera en la Región de las Américas 
 
Cuba 
 
El último caso confirmado de cólera en Cuba se registró a inicios de enero de 2015, y fue notificado 
por el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Canadá, que 
informó sobre un caso de cólera con historia de viaje a Cuba. 
 
Haití 
 
Desde el inicio de la epidemia (octubre de 2010) hasta el 21 de marzo de 2015, se registraron 
734.983 casos de cólera, de los cuales 419.087 fueron hospitalizados (tasa de hospitalización 
acumulada del 57%), y 8.761 fallecieron. La tasa de letalidad acumulada a nivel nacional continúa 
siendo de 1,2%. 
 
Desde la semana epidemiológica (SE) 1 hasta la SE 11 de 2015, se han registrado 10.328 casos de 
cólera, de los cuales 8.124 fueron hospitalizados (tasa de hospitalización del 79%) y 106 fallecieron. 
Los casos y defunciones registrados en el 2015 están por encima a lo registrado en el mismo periodo 
en 2014. El número de casos reportados durante los primeros meses de 2015 ha alcanzado un nivel 
comparable con los casos reportados en 2012. 
 
Además durante el mismo periodo alertas de brotes han sido reportadas por el Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) en 8 de los 10 departamentos del país, lo que evidencia una 
circulación intensa y extensa del vibrión a nivel comunitario. La transmisión del cólera en Haití 
presenta ahora un patrón endémico. 
 
República Dominicana 
 
Durante 2014 se registró un total de 597 casos sospechosos de cólera, incluidas 10 defunciones, lo 
que representó una reducción del 70% en el número de casos y del 76% en el número de 
defunciones en relación con el año 2013. 
 
Entre la SE 1 y la SE 10 de 2015, se registraron 185 casos sospechosos de cólera, incluido 9 
defunciones, cifra que representa un incremento del más del doble de los casos observados para el 
mismo período de 2014. 
 
Esta situación en República Dominicana está estrechamente ligada a la dinámica del cólera 
observado en Haití durante el mismo periodo. Desde el inicio de la epidemia (noviembre de 2010) 
hasta la SE 10 de 2015, se registraron 32.257 casos sospechosos de cólera, de los cuales 487 
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fallecieron. 
 
México 
 
Durante 2014, se registraron 14 casos de cólera, en dos estados, Hidalgo (13) y Querétaro (1). No se 
registraron casos de cólera en lo que va de 2015. 
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COLERA - AMÉRICA LATINA, SITUAÇÃO ATUAL, INFORMAÇÕES OFICIAIS, OPAS/PAHO 
(NOTÍCIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR). 
 
Resumo da situação da cólera na Região das Américas 
 
Cuba 
 
O último caso confirmado de cólera em Cuba foi gravado no início de janeiro de 2015, e foi notificado 
pelo Ponto Focal Nacional para o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), do Canadá, que 
relataram um caso de cólera com uma história de viagem a Cuba . 
 
Haiti 
 
Desde o início da epidemia (Outubro de 2010), até 21 de março de 2015, 734.983 casos de cólera, 
dos quais 419.087 foram hospitalizadas (taxa de internação cumulativo de 57%), e 8.761 foram 
mortos. A taxa de mortalidade cumulativa permanece nacionalmente em 1,2%. 
 
A partir da semana epidemiológica (EW) de 1 a 11 SE 2015, houve 10.328 casos de cólera, dos quais 
8.124 foram hospitalizadas (taxa de internação de 79%) e 106 morreram. Os casos e óbitos 
registrados em 2015 estão acima do registrado no mesmo período de 2014. O número de casos 
notificados durante os primeiros meses de 2015 atingiu um nível comparável aos relatados em 2012. 
 
Também durante o mesmo período alertas surtos têm sido relatados pelo Ministère de la Santé 
Publique et de la População (MSPP) em 8 dos 10 departamentos, o que mostra uma circulação 
intensa e extensa Vibrio comunitário. A transmissão de cólera no Haiti já tem um padrão endêmico. 
 
República Dominicana 
 
Durante 2014 um total de 597 casos suspeitos de cólera foram registrados, incluindo 10 mortes, o 
que representa uma redução de 70% no número de casos e de 76% no número de mortes em relação 
a 2013. 
 
Entre SE 1 e SE 10, de 2015, foram registrados 185 casos suspeitos de cólera, incluindo 9 óbitos, 
representando um aumento de mais do dobro dos casos observados no mesmo período de 2014. 
 
Esta situação na República Dominicana está intimamente ligada à dinâmica da cólera no Haiti 
observados durante o mesmo período. Desde o início da epidemia (Novembro de 2010) EW 10, de 
2015, 32.257 casos suspeitos de cólera, dos quais 487 foram mortos. 
 
México 
 
Durante 2014, foram notificados 14 casos de cólera em dois estados, Hidalgo (13) e Querétaro (1). 
Não há casos de cólera foram relatados até agora em 2015. 
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CASOS DE DENGUE AUMENTAM 240% EM 2015; PAÍS TEM 460,5 MIL INFECTADOS. 
13/04/2015 14h12 

 
O Ministério da Saúde registrou até 28 de março deste ano 460,5 mil casos de dengue no país. O aumento 
é de 240,1% em relação ao mesmo período de 2014, quando foram registrados 135,3 mil casos da doença. 
Na comparação com o mesmo período de 2013 – quando foram notificados 730,8 mil casos – a redução é 
de 37%. 
 
É comum que o número de casos de dengue oscile ao longo dos anos. Em alguns anos há um número 
muito grande e, em outros, um número menor. Depende muito dos sorotipos que estão circulando e varia 
de região para região. 
 
Segundo a pasta, nas 12 primeiras semanas do ano foram confirmadas 132 mortes provocadas pela 
dengue, aumento de 29% em comparação com o ano passado, que registrou 102 óbitos. No mesmo 
período de 2013, houve registro de 278 mortes (-52%). 
 
O levantamento aponta que o estado com maior taxa de incidência de dengue é o Acre, com 882,5 casos 
para cada grupo de 100 mil habitantes. Em seguida vem Goiás, com 702,4/100 mil e São Paulo, com 585,5 
casos/100 mil habitantes. 
 
A classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) indica que lugares com mais de 300 casos da 
doença por 100 mil habitantes são considerados em situação de epidemia. 
 
Em relação ao total de casos, São Paulo lidera, com 257.809 ocorrências, seguido de Goiás (45.819), Minas 
Gerais (30.153), Paraná (22.687) e Rio de Janeiro (13.181). 
 
Apesar dos dados do ministério, o governo do estado de São Paulo discorda que exista uma epidemia. 
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o surto de dengue é limitado a 50% dos municípios. 
 
Centro-Oeste tem maior incidência 
A região Centro-Oeste apresentou até 28 de março a maior incidência de casos, com 393,3/100 mil 
habitantes (59.855 casos), seguida pelo Sudeste, com 357,5/100 mil habitantes (304.251 casos) e Norte, 
com 112,4/100 mil habitantes (19.402 casos). 
 
O Nordeste vem na quarta posição, com 91,2 ocorrências por 100 mil habitantes (51.521 casos), e o Sul em 
quinto, com 88,8 notificações/100 mil habitantes (25.773 casos). 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/04/estado-de-sao-paulo-ja-enfrenta-epidemia-de-dengue-diz-ministerio.html
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INFLUENZA AVIÁRIA H7N9 - CHINA, NOVOS CASOS CONFIRMADOS, INFORMAÇÕES 
OFICIAIS, OMS/WHO 
Published Date: 2015-04-15 22:07:35 
 

 
Human infection with avian influenza A(H7N9) virus - China 
 
On 10 April 2015, the National Health and Family Planning Commission (NHFPC) of China notified 
WHO of 20 additional laboratory-confirmed cases of human infection with avian influenza A (H7N9) 
virus, including 4 deaths. 
 
Onset dates ranged from 14 February to 21 March 2015. Cases ranged in age from 32 to 80 years 
with a mean age of 55 years. Of these 20 cases, 15 (75%) were male. 
 
The majority (18 cases, 90%) reported exposure to live poultry. One case is a health care worker, who 
had also poultry exposure. 
 
No clusters were reported. Cases were reported from five provinces: Anhui (3), Fujian (2), 
Guangdong (4), Shandong (1), and Zhejiang (10). 
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INFLUENZA AVIÁRIA H7N9 - CHINA, NOVOS CASOS CONFIRMADOS, INFORMAÇÕES 
OFICIAIS, OMS/WHO (NOTÍCIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 
 
 
A infecção humana por gripe aviária A (H7N9) virus - China 
 
Em 10 de abril de 2015, a Saúde e Planejamento Familiar da Comissão Nacional (NHFPC) da China 
notificou a OMS de 20 casos confirmados por laboratório de infecção humana por gripe aviária A 
(H7N9) vírus, incluindo quatro mortes. 
 
Datas de início variou de 14 fevereiro - 21 março de 2015. Casos tinham idades de 32 a 80 anos, com 
média de idade de 55 anos. Desses 20 casos, 15 (75%) eram do sexo masculino. 
 
A maioria (18 casos, 90%) relataram exposição a aves de capoeira vivas. Um caso é um profissional 
de saúde, que teve também a exposição de aves. 
 
Sem aglomerados foram relatados. Os casos foram relatados em cinco províncias: Anhui (3), Fujian 
(2), Guangdong (4), Shandong (1), e Zhejiang (10). 
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SUSPEITA DE FEBRE CHIKUNGUNYA DEIXA ALAGOANOS EM ALERTA 
ATUALIZADO 17 DE ABRIL DE 2015 - 06:56 

Chikungunya e dengue, em Alagoas é preocupante e coloca a população alagoana em alerta. 
Segundo informe epidemiológico Semanal para Gestão do Sinan (Sistema Nacional de Notificações 
do Ministério da Saúde), até o último dia 9 de abril foram notificados 626 casos de febre 
Chikungunya.   

O que chama a atenção é que em 2014 apenas dois casos foram investigados. Em relação a dengue, 
também não é diferente. Este ano já foram notificadas 1.363 ocorrências contra 1.625 de todo o ano 
passado. 

Outras doenças também são avaliadas. Em 2015, até a semana epidemiológica- SE-13, houve a 
notificação de 759 casos suspeitos. Sendo, 12 casos de coqueluche, 12 de doença de chagas aguda, 
24 casos de meningite, 17 casos de rubéola e os 626 de chikungunya estão sendo investigados por 
diagnóstico diferencial com Dengue. 
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DENGUE VIRA PREOCUPAÇÃO NACIONAL E O NÚMERO DE CASOS CRESCE SEM PARAR 
17/04/2015 06h50 

O número de casos registrados de dengue aumentou mais de 400% no primeiro trimestre em 
Pernambuco e a procura das pessoas por hospitais, em vez de Unidades Básicas de Saúde, tem 
dificultado o trabalho de prevenção dos agentes. 

Metade dos pacientes está com suspeita de dengue na emergência lotada do Hospital Geral de 
Areias, no Recife, em Pernambuco. 

David, de 10 anos, acordou com febre e dores no corpo. A mãe do menino não teve dúvidas em levá-
lo para a emergência do hospital. “Porque achei que aqui, ele faria os exames e ficaria melhor”, diz 
Maria José. 

Segundo a Secretaria de Saúde, a triagem e o primeiro atendimento das pessoas com os sintomas da 
dengue devem ser feitos nas Unidades de Básicas de Saúde, que ficam mais perto das casas dos 
pacientes. 

“As ações que são realizadas pelo município são direcionadas pela ocorrência de casos. Se os 
pacientes não procuram a unidade de saúde, eu não vou saber onde está ocorrendo, então isso pode 
dificultar as ações nos municípios”, diz Claudenice Pontes, coordenadora do Programa de Prevenção 
à Dengue. 

A superlotação das emergências é outro agravante do problema. Dos 400 atendimentos feitos por 
dia no hospital de Areias, 200 são de casos suspeitos de dengue. 

O número de hemogramas, exame que confere as plaquetas no sangue, saltou de 70 para 180 por 
dia no laboratório. Dois funcionários extras foram convocados para ajudar no trabalho. 

Nos três primeiros meses deste ano, foram registrados 18.431 casos de dengue em Pernambuco, 
aumento de 423,91% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números são preocupantes, 
mas a situação pode ficar pior. 

De acordo com o índice de infestação da Secretaria de Saúde, que leva em conta a quantidade de 
focos do mosquito nos imóveis, 83 municípios de Pernambuco podem enfrentar um surto de dengue. 

Do alto é possível ver a falta de cuidado dos moradores com os possíveis focos da dengue. No bairro 
de Santo Amaro, muitas caixas d’água estavam sem tampa, um prato cheio para os mosquitos. 

Este ano, o Ministério da Saúde já recebeu a notificação de 460 mil casos da doença. O forte calor 
aumentou a velocidade de reprodução do mosquito, o aedes aegypti. Em 30 dias de vida, cada 
mosquito dá origem a outros 400. 
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Dos 460 mil casos notificados em todo o país, pouco mais da metade está em São Paulo. A Prefeitura 
da capital paulista apelou para o Exército na batalha contra a doença. Cinquenta militares irão ajudar 
os agentes de saúde a combater os criadouros do mosquito. 

A Prefeitura também pretende instalar mais três tendas de atendimento à pessoas com sintomas da 
dengue. Atualmente, seis já funcionam na cidade. 


