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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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CHIKUNGUNYA - BRASIL, SURTO, ATUALIZAÇÃO 
Published Date: 2015-05-04 23:30:24 
 
 

Com 2.552 casos neste ano [2015], doença "prima" da dengue avança no Brasil 
 
Antes tida como nova preocupação do verão, a chikungunya acabou ficando em segundo plano 
devido ao avanço da dengue. Mas a doença que chegou ao Brasil em setembro [2015] continua a 
crescer. 
 
Ao todo, 05 estados têm registro de pacientes que contraíram o vírus dentro do país. São eles Amapá 
e Bahia, principalmente, e Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Roraima. Também há casos em 
investigação em Minas Gerais. 
 
Outras 11 unidades da federação têm casos importados, de pessoas que foram infectadas no 
exterior. Em todo o país, dados do Ministério da Saúde apontam 6.209 casos autóctones desde o 
início da transmissão - 2.552 neste ano [2015]. O número real, porém, é provavelmente é muito 
maior, pois há demora na notificação dos Estados para o governo federal. 
 
Só na Bahia, a secretaria de Saúde informa 5.935 notificações desde setembro de 2014. Em 2015, já 
são 3.397. E, se no início a chikungunya estava concentrada em poucos bairros de Feira de Santana, 
uma das cidades com mais casos, agora ao menos 76 apresentam registros. "Isso nos preocupa, 
porque a dengue é um caminho para a chikungunya", diz Denise Mascarenhas, secretária municipal 
de Saúde. Situação semelhante é vista em Oiapoque, no Amapá, com ao menos 886 casos 
confirmados, de acordo com o governo estadual. 
 
A entrada do vírus importado deixa em alerta os 11 Estados do país atingidos, pois há risco de que o 
mosquito _Aedes aegypti_ entre em contato com a pessoa infectada e, a partir daí, passe a transmitir 
o chikungunya. Com a explosão da dengue em alguns Estados, como São Paulo, o risco se eleva. "O 
fato de já termos no Mato Grosso do Sul deve deixar São Paulo em alerta permanente", diz o 
infectologista Carlos Magno Fortaleza. Ele diz que, antes, havia o temor de que a disseminação fosse 
maior. "É surpreendente não ter avançado em São Paulo". O Estado tem sete casos importados 
confirmados. O ministro da Saúde, Arthur Chioro, diz que ainda não é possível prever a evolução da 
doença, mas que os dados indicam tendência de redução em alguns locais. 

 

 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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DENGUE - BRASIL, EPIDEMIA, ATUALIZAÇÃO. 

Published Date: 2015-05-05 19:04:13 

 

 

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (4) [abril/15] que o país registrou 745.900 casos 
de dengue entre 01 de janeiro e 18 de abril deste ano [2015]. O total é 234,2% maior em relação ao 
mesmo período do ano passado e 48,6% menor em comparação com 2013, quando na mesma época 
foram notificadas 1.400.000 de ocorrências da doença. 
 
Em 2015, foram confirmadas 229 mortes causadas pela doença nas 15 primeiras semanas do ano, 
um aumento de 44,9% em relação ao mesmo período de 2014, quando foram registradas 158. Em 
relação a 2013, quando houve 379 óbitos, há uma queda de 39,6%. 
 
A incidência de casos no Brasil para cada grupo de 100.000 habitantes é de 367,8, índice que para a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) representa situação de epidemia (a classificação mínima de 
epidemia é de 300/100.000 habitantes). 
 
Levando-se em conta esta informação, sete estados estão em situação epidêmica: Acre 
(1064,8/100.000), Tocantins (439,9/100.000), Rio Grande do Norte (363,6/100.000), São Paulo 
(911,9/100.000), Paraná (362,8/100.000), Mato Grosso do Sul (462,8/100.000) e Goiás 
(968,9/100.000). 
 
No balanço anterior ao desta segunda [04/abril/2015, divulgado em 13 de abril [2015] e que referia-
se até 28 de março [2015], o país tinha índice de 227,1/100.000 e apenas 4 estados estavam em 
situação de epidemia [com as informações disponíveis, difícil avaliar até onde o aumento se deu em 
decorrência de um aumento da transmissão ou da atualização dos dados - número de casos 
suspeitos e/ou confirmados segundo data do início dos sintomas - do sistema de informação - Mod. 
RNA]. 
 
Das 229 mortes registradas nas 15 primeiras semanas de 2015, 169 foram no estado de São Paulo - é 
o maior número. Goiás vem em seguida, com 15, além de Paraná e Minas Gerais, com 8 cada. 
 
Até 18 de abril [2015] houve 404 casos graves [difícil acreditar que se restrinja a esse número... - 
Mod. RNA], elevação de 49,6% na comparação com 2014, quando foram registradas 270 notificações 
do tipo. Segundo o ministério, não é possível comparar ao total de 2013 porque houve mudanças no 
processo de classificação da dengue. 
 

 

http://www.promedmail.org/
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ALERTA PARA NOVO VÍRUS NO PAÍS 
06/05/2015 00:06:57 

Rio - O Ministério da Saúde investiga a possível presença de um novo vírus no Brasil, com origem na 
África e na Ásia e que, assim como o da dengue, é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Os casos 
suspeitos do Zika Vírus sob análise foram notificados em seis estados do Nordeste. A nova doença 
tem sintomas semelhantes aos da própria dengue e também da febre Chikungunya. 

Em abril, dois pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) afirmaram ter encontrado o 
vírus em amostras de sangue de doentes da cidade de Camaçari, na Bahia. A análise foi feita após 
pacientes apresentarem manchas e dores no corpo, sem a presença de febre.  

O Ministério da Saúde está fazendo novos testes, já que os da universidade apresentaram um 
resultado preliminar. As mesmas amostras usadas na UFBA foram encaminhadas para avaliação aos 
laboratórios de referência: Instituto Evandro Chagas e Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos (CDC). A confirmação da circulação do Zika no Brasil ocorrerá somente após o 
laudo dos centros de referência. O ministério não informou quando o resultado ficará pronto nem 
quantas amostras estão sendo estudadas.  

Os principais sintomas da doença são febre baixa; olhos vermelhos (sem secreção e sem coceira); 
dores nas articulações, músculos e cabeça; e manchas na pele com pontos brancos ou vermelhos. Os 
sinais duram até uma semana mas, segundo o ministério, a maior parte dos casos não apresenta 
sintomas e não há registro de morte associada. 

Pelo menos seis estados do Nordeste já registraram casos suspeitos da febre Zika, segundo o jornal 
‘Estado de S. Paulo’. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio, não há evidência de 
casos suspeitos da infecção no estado. 

O superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SES, Alexandre Chieppe, explica que 
até hoje não há relato de circulação do Zika nas Américas. “O vírus foi isolado pela primeira vez em 
1948, em macacos, e tem histórico de circulação na África e em parte da Ásia”, explica. 

Segundo Chieppe, uma hipótese para a chegada do vírus é a presença no Brasil de pessoas que 
tenham vindo do exterior. Ao contrário da dengue, o Zika não possui subtipos. “O quadro clínico é 
brando na maioria das vezes, o que pode acabar confundindo-o com o de qualquer doença infecto-
contagiosa. Se a pessoa for infectada, assim como na dengue, ela fica imune à doença”. 

 
 
 

http://odia.ig.com.br/noticia/mundoeciencia/2015-05-06/alerta-para-novo-virus-no-pais.html
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NOVO CASO SUSPEITO DE RAIVA HUMANA DEIXA CORUMBÁ EM ALERTA 

 

A Secretaria de Saúde de Corumbá, através do Centro de Controle de Zoonoses, prossegue com a 
vacinação de cães e gatos contra a raiva neste final de semana. As equipes percorrem, desde sexta-
feira (1°) a área central da cidade com o objetivo de "fechar" a região até domingo (03). 
 
Aos proprietários de cães e gatos é reforçado o pedido para que mantenham os animais em casa. 
“Animais nas ruas correm um grande risco de contrair raiva. A carrocinha tem recolhido cães todos 
os dias e alguns proprietários estão vindo retirá-los, porém, se mantê-los nos quintais, esse desgaste 
é evitado e com certeza, eles correm menos risco de contrair a doença”, frisou Viviane Ametlla, 
gerente da Vigilância em Saúde do Município. Os animais permanecem no Centro de Controle de 
Zoonoses durante três dias. Após esse prazo, se o proprietário não aparecer, é feita a eutanásia, 
procedimento preconizado pelo Ministério da Saúde.  
 
A Secretaria Municipal de Saúde e seus parceiros (Secretaria de Saúde de Campo Grande, Secretaria 
Estadual de Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde), além das Forças Armadas brasileiras, 
têm a meta de imunizar até o final desta semana, cerca de 25 mil animais. Até sexta-feira (1º) já 
haviam sido vacinados 17.605 cães e 3.794 gatos, totalizando 21.399 animais imunizados. 
O Centro de Controle de Zoonoses também está realizando a vacinação em sua sede, no bairro 
Guanã, das 07 às 17 horas. Lá, uma média de 100 cães e gatos tem sido vacinada por dia. A partir de 
segunda-feira (04) as equipes de vacinação retornam aos imóveis, cujos proprietários não estavam 
quando a imunização foi realizada.  
 
CASO SUSPEITO 
Corumbá vive um surto da doença desde março e já registrou vinte casos da raiva animal, 
confirmados por laboratório, um caso por vínculo, além de um caso humano. O paciente, de 38 anos, 
segue em tratamento em Campo Grande. 
 
Um caso suspeito está em investigação. Trata-se de uma adolescente de 13 anos, que foi atacada por 
um cachorro de rua em novembro passado. Segundo a Secretaria de Saúde, ela chegou a tomar duas 
das cinco doses da vacina profilática humana e depois abandonou o tratamento. A Vigilância 
Epidemiológica foi à procura da paciente, mas a família só voltou a procurar por atendimento esta 
semana, depois que a garota começou a sentir coceira no local onde foi mordida pelo cão. 
Foi feita coleta de material e o resultado do exame é aguardado para até sexta-feira (08). A paciente 
está sendo monitorada pela equipe da Secretaria de Saúde. 

 
 
 
 
 

http://www.correiodoestado.com.br/cidades/novo-caso-suspeito-de-raiva-deixa-corumba-em-alerta/245609/
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SATÉLITE: DIAGNÓSTICOS DE CASOS DE ZIKA NA BAHIA PODEM ESTAR ERRADOS 

 

Estudos preliminares feitos por especialistas em vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do 
Estado (Sesab) apontam para a probabilidade de erro nas análises que identificaram casos de Zika 
Vírus na Bahia, realizadas por pesquisadores da Ufba.  

Durante as investigações, os técnicos da Sesab descobriram que o material biológico usado nos 
testes - conhecido no jargão como sonda, que funciona como um tipo de imã para determinar micro-
organismos causadores de doenças infecciosas - foi importado dos Estados Unidos sem autorização 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que contraria a lei.  

De acordo com um infectologista do órgão ouvido pela Satélite, como o Zika faz parte da mesma 
família da dengue, febre amarela e chikungunya, há suspeitas de falhas na manipulação da sonda 
que podem levar a diagnósticos errados.  

“Dependendo da parte extraída (da sonda), é possível que ela reaja na presença de um vírus ‘irmão’”, 
explicou. A Sesab recolheu as amostras analisadas pelos pesquisadores para reavaliação em 
laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde.  

Zero no balanço  

A hipótese de “falso-positivo” nos testes que identificaram  vírus Zika em oito dos 25 testes feitos 
pelos pesquisadores é reforçada, segundo os especialistas da Sesab, pela varredura realizada pela 
vigilância epidemiológica. Das 500 amostras de sangue colhidas de pacientes diagnosticados como 
prováveis portadores da “doença misteriosa”, mais da metade deu positiva para dengue. Até o 
momento, nenhuma delas reagiu para o Zika.   

Pente-fino  

O restante das amostras investigadas a pedido da Sesab, cerca de 10% dos mais de 5 mil casos 
registrados como doença exantemática indeterminada, deu positivo para rubéola, sarampo e 
Parvovírus. O material está sob análise no Laboratório Central de Saúde Pública, em Salvador, 
Fiocruz, do Rio de Janeiro e no Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Os 
pesquisadores não foram encontrados pela coluna até o fechamento desta edição.   

 
 
 
 
 
 

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/satelite-diagnosticos-de-casos-de-zika-na-bahia-podem-estar-errados/?cHash=cd6b57743d456ded02775c03f5e773ad


8 

 
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 / 

 
 

EUA: BACTÉRIA LETAL É DETECTADA NA PARTE EXTERNA DE LABORATÓRIO DE ALTA 

SEGURANÇA 

 

Autoridades do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, analisam como uma perigosa e 
potencialmente bactéria letal foi encontrada na parte externa do laboratório de um centro de 
pesquisas de alta segurança, informou o jornal USA Today. 

As autoridades afirmaram que a população não corre nenhum risco, mas ainda ignoram as 
dimensões da contaminação. 

O incidente aconteceu no National Primate Research Center de Tulane, que fica a 80 km de 
Nova Orleans e trabalha em uma vacina contra esta bactéria, em novembro de 2014 ou antes. 

A bactéria em questão é chamada 'Burkholderia pseudomallei' ou bacilo de Whitmore. É 
encontrada principalmente no sudeste asiático e norte da Austrália. Pode ser transmitida a humanos 
ou animais por contato com o solo ou com água contaminada.  

A bactéria está incluída na categoria de agentes que podem ser utilizados no bioterrorismo.  

As autoridades informaram que a bactéria não foi detectada nos terrenos que pertencem ao 
centro, mas quatro macacos que estavam em uma área externa ficaram enfermos e dois deles foram 
sacrificados, segundo o USA Today. 

Uma inspetora federal que visitou o centro também ficou doente, mas é possível que tenha 
sido exposta à bactéria antes, já que fez várias viagens ao exterior.  

Segundo o centro de pesquisas, os macacos teriam sido infectados durante um tratamento 
no hospital veterinário do complexo.  

O diretor do local, Andrew Lackner, afirmou que 39 mostras do solo e 13 mostras de água 
provenientes dos terrenos do estabelecimento foram analisadas, sem que nenhum vestígio da 
bactéria tenha sido detectado. 

Mas de acordo com o USA Today as mostras foram insuficientes para descartar 
completamente a presença da bactéria, que é muito difícil de ser detectada. As investigações devem 
prosseguir, segundo os cientistas. 

"O fato de que as autoridades não conseguem estabelecer como aconteceu a difusão da 
bactéria é muito preocupante", disse ao jornal Richard Ebright, especialista em segurança biológica 
da Rutgers University, em Nova Jersey. 

 

 

https://br.noticias.yahoo.com/eua-bact%C3%A9ria-letal-%C3%A9-detectada-parte-externa-laborat%C3%B3rio-115744662.html
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FUNDAÇÃO BUTANTAN DEFENDE AÇÃO POR VACINA CONTRA DENGUE 
7 de Maio de 2015 às 05:52 

 

Os médicos Marcelo de Franco, Carlos Wendel Magalhães e Jorge Kalil, do Instituto e da 
Fundação Butantan defendem que os governos, as agências regulatórias e a instituição marchem 
todos juntos para frente de batalha contra a dengue: 

“Os estudos da fase dois --segurança e eficácia em grupo reduzido de pessoas-- são muito 
promissores, o que nos levou a agilizar a fase três (grupo ampliado), última antes da disponibilização 
dessa vacina para a população”, dizem. 

 
 
 

http://www.brasil247.com/pt/247/saudeebemestar/179908/Funda%C3%A7%C3%A3o-Butantan-defende-a%C3%A7%C3%A3o-por-vacina-contra-dengue.htm

