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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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SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DIZ QUE NÃO IDENTIFICOU ZIKA VÍRUS EM 

PERNAMBUCO 
Publicação: 30/04/2015 08:32 

 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou, na manhã desta quinta-feira, uma nota oficial sobre a 
virose atípica que vem sendo registrada em Pernambuco. Segundo o documento, até o momento 
não foi diagnosticado nenhum caso de  Zika vírus no estado e a maioria dos testes realizados resultou 
em positivo da para dengue.  

A pasta informou ainda que os resultados negativos para dengue estão sendo testados para 
chikungunya, rubéola, sarampo e zika vírus e que nenhuma destas doenças teriam sido 
diagnosticadas no estado. Também de acordo com a SES, as amostras negativas estão sendo 
enviadas para novas análises no Instituto Evandro Chagas, no Pará, e para o Centro de Pesquisas 
Aggeu Magalhães, da Fiocruz/PE, referências em vigilância epidemiológica, que também não teriam 
confirmado outras enfermidades além da dengue. 
 
A secretaria acrescentou que está realizando um estudo para entender essa virose atípica e criou 
uma comissão para analisar e monitorar os casos. O resultado dos trabalhos deve ser divulgado até o 
final de junho. Para o tratamento, a orientação aos pacientes é hidratação constante, cuidados e 
atenção, já que a dengue pode levar à morte.   
 
Bahia - Já na Bahia, pesquisadores da Universidade Federal (UFBA) estudaram alguns pacientes 
naquele estado e concluíram que se tratam de casos de Zika Vírus - enfermidade que pode ter 
começado a circular no país através de turistas, durante a Copa do Mundo. Consultado pela 
reportagem do Diario, o infectologista do Hospital Osvaldo Cruz Luciano Arraes ressaltou que 
nenhum estudo semelhante foi conduzido em Pernambuco, mas disse que é possível que o cenário 
seja o mesmo do baiano. 

Cauteloso, Luciano Arraes ressaltou que como o estudo foi realizado em uma população diferente, 
não é possível garantir que a conclusão possa ser aplicada em Pernambuco. “No entanto, é uma 
possibilidade. No Ceará, eles estão investigando a mesma hipótese. Mas pelos sintomas descritos 
pelos pacientes daqui, podemos estar lidando com casos de Zika vírus sim”, admitiu. 

O médico também considerou plausível a ideia de que o vírus tenha entrado no Brasil durante a Copa 
do Mundo. “Não há registro da circulação desse vírus por aqui, mas já sabíamos que existia a 
possibilidade de que os turistas trouxessem variações de doenças para o nosso território”, 
descreveu. “Para minimizar essa chance, mantivemos um estado de alerta antes, durante e depois da 
Copa. Mas o pós durou cerca de 30 dias e esse período pode não ter sido suficiente”, acrescentou. 
 
O infectologista lembrou ainda que como o zika vírus tem, entre outros, o Aedes aegypti como vetor, 
não seria de se estranhar que a nova doença passasse a circular rapidamente entre a população 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2015/04/30/internas_cienciaesaude,574201/secretaria-estadual-de-saude-diz-que-nao-identificou-zica-virus-em-pernambuco.shtml
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local. Arraes, entretanto, lembrou que a principal preocupação do poder público continua sendo a 
epidemia de dengue. “O zika vírus tem o quadro auto-limitado. Ou seja, tem começo, meio e fim. Em 
média, entre três e cinco dias o paciente já ficou bom e sem sequelas”, pontuou. 
 
Por fim, Arraes voltou a orientar a população quanto ao procedimento que deve ser adotado quando 
houver suspeita de contágio. “Se aparecerem só as manchas no corpo, pode aguardar entre 24h e 
48h para saber como a doença vai evoluir. Se vier acompanhada de febre, é importante que o 
paciente procure uma unidade de saúde rapidamente.” 
 
Zika vírus 
O Zika vírus foi isolado pela primeira vez no fim da década de 1940, através de estudos realizados em 
macacos rhesus que habitavam a floresta de Zika, na Uganda. O primeiro caso bem documentado em 
um humano data de 1964, com os mesmos sintomas observados atualmente: exantemas (manchas 
na pele), febre e dor no corpo. O primeiro surto da doença observado fora dos continentes da Ásia e 
da África foi registrado em 2007, na Oceania. Hoje, se sabe que mosquitos da família aedes (aegypti, 
africanus, apicoargenteus, furcifer, luteocephalus e vitattus) são os principais vetores da doença, 
que, de acordo com um único caso documentado em 2008, também pode ser transmitida 
sexualmente entre os humanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819875/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819875/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819875/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819875/
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GILBUÉS DECLARA GUERRA CONTRA A DENGUE 
 
30/04/2015 14:40 

A Prefeitura Municipal de Gilbués, através da Secretaria de Saúde, resolveu declarar guerra 
contra a dengue, com ações voltadas para combater o mosquito transmissor do vírus, o Aedes 
Aegypti. Iniciado para reforçar e tentar conter o avanço da dengue de forma emergencial, a 
intensificação de ações planejadas, pretende percorrer a cidade, retirando das residências tudo 
aquilo que possa se tornar um criatório para o mosquito. 

De acordo com o Secretário de Saúde do município, Eulício Assunção Teles, o papel da 
população da cidade e zona rural também é muito importante para que a guerra contra a dengue 
seja vencida. “O papel mais importante é o do dono da casa, de tratar suas águas, cobrir os depósitos 
e evitar o acúmulo de água”, comentou o secretário 

Sobre a dengue – A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus da 
família Flaviridae e é transmitida, no Brasil, através do mosquito Aedes aegypti, também infectado 
pelo vírus. Atualmente, a dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública de 
todo o mundo. Em todo o mundo, existem quatro tipos de dengue, já que o vírus causador da doença 
possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalodia.com/municipios/gilbues/gilbues-declara-guerra-contra-a-dengue-232401.html
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LIBÉRIA CONTRAIU ÉBOLA APÓS TER RELAÇÕES SEXUAIS COM HOMEM JÁ CURADO 
20:30 - 02 de Maio de 2015 | Por Notícias Ao Minuto 
 

O homem fora diagnosticado em setembro, mas os médicos confirmaram que o seu sangue já não 
continha vestígios do vírus. Contudo, seis meses depois teve relações sexuais e transmitiu Ébola à 
companheira. 

Uma mulher na Libéria terá contraído Ébola depois de ter tido relações sexuais, sem proteção, 
com um homem que já tinha sido curado deste vírus, seis meses antes. 

Sete dias após as relações sexuais, a mulher de 44 anos começou a demonstrar os primeiros 
sintomas. Acabou por ficar em isolamento no hospital e a confirmação foi dada 14 dias após ter tido 
sexo, dá conta o Daily Mail. 

Após o diagnóstico ao homem de 46 anos, em setembro, e de todos os tratamentos realizados, os 
médicos confirmaram-lhe que os testes indicavam de que estava livre do vírus. 

No entanto, ao confirmar-se que foi o semén responsável pela transmissão, significa que o vírus 
sobrevive mais tempo no sémen do que o esperado pelos médicos.  Os médicos pedem agora à 
população, que façam sexo protegido, até conseguirem confirmar esta situação.

http://www.noticiasaominuto.com/mundo/384451/contraiu-ebola-apos-ter-relacoes-sexuais-com-homem-ja-curado
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EM 4 MESES DE 2015, RJ TEM 177% MAIS CASOS DE DENGUE QUE TODO 2014 
01/05/2015 19h26 - Atualizado em 01/05/2015 20h19 

 

Estado aposta em nova lei que obriga que pneus fiquem em áreas cobertas. Cinco pessoas 
morreram no estado em 2014, metade que no ano anterior. 

O número de casos suspeitos de dengue nestes primeiros meses de 2015 no Rio de Janeiro já 
é muito maior do que o registrado em todo o ano anterior. Agora, no entanto, uma nova lei pode 
ajudar a combater um dos principais criadouros do aedes aegypt: os pneus. As informações são do 
RJTV. 

Uma lei sancionada nesta quinta-feira (30) pelo governador Luiz Fernando Pezão determina 
que borracharias, ferros-velhos, garagens de ônibus e recauchutadoras serão obrigados a ter uma 
cobertura para evitar a proliferação dos mosquitos. Quem não cumprir a norma será multado. 

A ideia é que a lei ajude a diminuir o número de casos de dengue no estado. Nesses quatro 
primeiros meses de 2015, foram registrados 21.706 casos suspeitos: 177% mais do que todo o ano 
passado (7.819 casos). Cinco pessoas morreram este ano, o que significa metade das mortes de 
2014. 

Uma borracharia no Centro já dá o exemplo. O gato Tufão tem 3 anos e algumas pulgas, mas 
mesmo se os felinos fossem vulneráveis à dengue, ele e as pessoas que trabalham nesta borracharia 
teriam poucas chances de pegar a doença. Na a oficina, os pneus seminovos e os que não têm mais 
uso e vão ser descartados ficam em lugar coberto. Pode chover à vontade que não acumulam água e 
não viram criadouros do mosquito da dengue. 

“Não pega chuva, não pega nada. Só pega chuva quando sai daqui o caminhão leva, aí um vai 
virar asfalto ou vai virar pneu-rebote”, explica o gerente Mateus Cardoso. 

Apesar da nova lei, a guerra contra a dengue segue dependendo da ajuda da população para 
ser vencida. É preciso evitar jogar lixo, móveis e pneus nas ruas, como mostra um vídeo, gravado 
pelo Vinícius Navarro, em Campo Grande, na Zona Oeste (veja na reportagem acima). 

“Eu passo aqui todo dia, está essa água podre aí, foco de dengue, Vocês viram aqueles pneus 
cheios de água. Do lado da estação de Augusto de Vasconcelos, aqui em Campo Grande”, narra. 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/em-4-meses-de-2015-rj-tem-167-mais-casos-de-dengue-que-todo-2014.html
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RUBÉOLA - AMÉRICAS, REGIÃO LIVRE DE TRANSMISSÃO, OMS/WHO 
Published Date: 2015-05-03 21:48:50 
 
 
A Região das Américas é a primeira no mundo a ser declarada como livre da rubéola 
 
Em 29 de abril de 2015 a Região das Américas foi declarada a primeira do mundo a ser declarada 
livre da transmissão endêmica da rubéola, uma doença viral contagiosa que pode causar múltiplos 
defeitos ao nascer e até morte fetal se contraída por uma mulher durante a gestação. 
 
O esforço de 15 anos na vacinação contra sarampo, rubéola e caxumba em todo o continente 
culmina neste resultado histórico, que se une a outros similares como a eliminação da varíola, em 
1971, e da poliomielite, em 1994, nos quais o Continente Americano também foi o primeiro em nível 
mundial. 
 
A eliminação da rubéola e da síndrome da rubéola congênita foi declaração por um comitê 
internacional de especialistas na semana passada [abril/2015]. O comitê revisou as evidências 
epidemiológicas fornecidas pela OPAS/OMS e por seus Estados-Membros, concluindo que não há 
mais evidência da transmissão endêmica dessas doenças por 5 anos consecutivos, o que ultrapassa o 
requerimento de 3 anos para a declaração de que uma doença está eliminada. O comitê destacou, 
ainda, que espera ter condições de declarar a eliminação do sarampo em um futuro próximo. 
 
A Diretora da OPAS, Carissa F. Etienne, disse que este é um resultado histórico que reflete a vontade 
coletiva dos países de nossa Região de trabalharem juntos para alcançar metas ambiciosas de saúde 
pública. Comentou, ainda, que estes resultados provam o valor da vacinação e quão importante é 
fazer com que as vacinas estejam disponíveis nos lugares de mais difícil acesso. Esta batalha durou 
mais de 15 anos, mas o resultado é considerado um dos mais relevantes do continente e de grande 
importância para a saúde pública do século XXI. 
 
A Diretora-Geral da OMS, Margaret Chan, felicitou as Américas afirmando que há 3 anos os governos 
acordaram um Plano de Ação Global de Vacinas, sendo que uma das metas era eliminar a rubéola 
nas Regiões da OMS até o final de 2015. 
 
A rubéola causou surtos generalizados em toda a América antes da introdução da vacina. O vírus 
causa infecções leves ou assintomáticas em crianças e adultos, mas quando a doença ocorre em uma 
mulher gestante pode causar aborto involuntário ou a síndrome de rubéola congênita, que implica 
má formação congênita como cegueira, surdez e problemas cardíacos. 
 
Antes da vacinação em massa contra a rubéola, estima-se que a cada ano nasciam entre 16.000 e 
mais de 20.000 crianças com síndrome da rubéola congênita na América Latina e no Caribe, com 
mais de 158.000 casos de rubéola registrados somente em 1997. Nos Estados Unidos, cerca de 
20.000 crianças nasceram com a síndrome da rubéola congênita durante o último maior surto da 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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doença (1964-1965). 
 
Em um esforço pan-americano, os programas de imunizações de cada país adotaram de forma 
generalizada a vacina tríplice viral contra o sarampo, a rubéola e a caxumba, e se comprometeram, 
em 2003, com a meta de eliminar a rubéola até 2010. No fim dos anos 90, países do Caribe de língua 
inglesa foram os pioneiros no uso de campanhas massivas de vacinação contra a rubéola, 
direcionadas a adolescentes e adultos. Com o apoio da OPAS/OMS e do fundo rotatório para a 
compra de vacinas (que ajuda países a adquirirem vacinas a preços mais baixos), cerca de 25.000.000 
de adolescentes e adultos em 32 países e territórios foram vacinados entre 1998 e 2008. Só o Brasil 
vacinou, em 2008, aproximadamente 70.000.000 de homens e mulheres entre 12 e 39 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


