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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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GUINÉ E SERRA LEOA TÊM AUMENTO NO NÚMERO DE CASOS DE EBOLA 
19/05/2015 08:42 

 

Genebra - Guiné e Serra Leoa voltaram a registrar aumento nos casos de Ebola, com 36 casos 
confirmados na última semana, quatro vezes acima da semana anterior, informou a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira. 

Os casos são um lembrete de que "esse vírus não irá sumir silenciosamente e será necessário um 
esforço extraordinário para concluir o trabalho", disse o representante especial da OMS para o Ebola, 
Bruce Aylward, a um fórum de ministros da Saúde. 

"Com o início da temporada de chuvas hoje, a duplicações dos esforços será muito mais importante", 
acrescentou. 

Neste mês a Libéria foi declarada livre do Ebola. 
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PACIENTES COM SINTOMAS DO ZIKA VÍRUS LOTAM EMERGÊNCIAS 

Sáb, 16/05/2015 às 10:56  

  

Só oito casos de zika vírus (zikav) foram confirmados na Bahia, pelo Ministério da Saúde (MS), até o 
momento. Mas as emergências de hospitais particulares e públicos de Salvador estão cheias de 
pacientes com sintomas da doença, que é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti - o 
mesmo que causa a dengue e a febre chikungunya. 
 
Até agora, 5.316 pessoas foram notificadas com suspeita de zika vírus na capital baiana, segundo a 
Secretaria da Saúde. Outras 8.121 foram sinalizados no interior do estado, somando 13.437 casos 
suspeitos na Bahia, de acordo com a Secretaria da Saúde do estado (Sesab). 
 
Com pontos brancos ou vermelhos no corpo, febre, dor nas articulações e costas, a estudante Aniele 
Pereira, 19, procurou atendimento médico ontem, mas precisou ir a dois hospitais da cidade. 
Primeiro, ao Santa Izabel; depois, ao Português: "Eu cheguei (ao Santa Izabel) às 6h e já não estavam 
mais atendendo, devido à grande demanda na emergência". 
 
Ela esperava resultado de exames em sala separada, do Hospital Português, ao lado de dez pessoas 
com os mesmos sintomas. A TARDE tentou contatar a assessoria do Santa Izabel, sem sucesso. 
 
Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município, filas também se formaram ontem. 
Segundo servidores da unidade do Vale dos Barris, a procura, por pessoas com suspeita da doença, é 
grande. Mas a equipe de reportagem não teve acesso aos pacientes. 
 
Superintendente de Vigilância de Proteção da Saúde da Bahia, Elizabeth França explica que a doença 
é benigna e não oferece risco de morte às pessoas. 
 
O motivo da superlotação das emergências, segundo ela, deve-se ao grande número de suspeitas, 
somado à falta de exames laboratoriais que comprovem a patologia. "É uma doença nova, que está 
em fase de estudos, em institutos de pesquisa. Por isso, é tratada a partir dos sintomas", frisou. 
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EPIDEMIA DE GRIPE AVIÁRIA JÁ ATINGIU 35 PAÍSES DESDE 2014, DIZ OIE 
19/05/201515h29 

Um total de 35 países já foram atingidos desde o início do ano passado por surtos de gripe aviária 
que mataram dezenas de milhões de aves de corte, disse nesta terça-feira Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE). 

Produtores de aves e ovos dos Estados Unidos têm enfrentado uma epidemia recorde de gripe 
aviária, principalmente da cepa H5N2, que levou ao abate de mais de 33 milhões de aves desde 
dezembro do ano passado e que já ameaça a oferta. 

Já a cepa H5N8, que é altamente patogênica e que assim como a H5N2 não foi encontrada em 
humanos, também foi relatada em alguns Estados dos EUA, segundo o governo. 

A cepa H5N8 foi descoberta no início do ano passado na Coreia do Sul e na China, e chegando depois 
ao Japão. 

"De lá, provavelmente a cepa espalhou-se com aves migratórias selvagens para Índia, Europa, 
Canadá e depois para os Estados Unidos", disse a OIE, com sede em Paris, em um comunicado. 

Dados da OIE mostram que 28 países foram atingidos por surtos de gripe aviária dos tipos altamente 
patogênicos H5 e H7 desde o começo de 2015, ante 19 países afetados em 2014 e 14 países em 
2013. 
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SURTO DE CÓLERA MATA MAIS DE 50 PESSOAS NO QUÊNIA 
Published Date: 2015-05-19 22:34:29 

Mais de 50 pessoas morreram no Quênia durante no surto de cólera, que infetou mais de 2 mil 
pessoas em dez cidades e vários bairros de lata de Nairóbi, informaram hoje os meios de 
comunicação local. 

O jornal Daily Nation informou que o número de mortos pela doença supera os 50, enquanto o 
Ministério da Saúde queniano assegurou que foram registados 42 mortos e 2.156 casos de cólera 
entre dezembro, quando começou o surto, e 5 de maio, admitindo o rápido avanço da doença. 

Organizações de saúde do país consideram que o avanço da doença, uma infeção diarreica aguda 
causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados, deve-se à falta de higiene, especialmente 
entre as famílias mais pobres. 

Os governadores dos municípios de Embu e Meru, onde se registaram várias mortes no fim de 
semana, disseram ao jornal que estavam trabalhando para prevenir o contágio entre a população. 

“Já pedimos às autoridades de saúde que fechem todos os restaurantes e outros estabelecimentos 
de comida que não cumpram com as medidas de limpeza necessárias”, declarou o representante do 
Ministério da Saúde em Meru, o médico William Muraah. 

Até ao momento, registaram-se sete mortes em vários bairros de lata de Nairóbi, como Kibera, 
Mukuru ou Mathare, entre outros. 

Na capital queniana, foi proibida a venda ambulante de comida, e o diretor da Saúde de Nairóbi, o 
médico Robert Ayisi, informou que está sendo pulverizado cloro na água e que uma equipa de 
vigilância está ensinando a população das áreas afetadas elementos básicos de higiene. 

Nos bairros de lata de Nairóbi, as casas são construídas com materiais precários, perto de valas que 
são usadas como esgoto e que muitas vezes contaminam a água que a população utiliza para beber e 
cozinhar. 

O Quênia foi afetado por grandes surtos de cólera, tendo o último ocorrido em 2009. 

O cólera, que registra situação endêmica em muitas regiões de África e que aparece com frequência, 
é uma doença contagiosa que se transmite sobretudo pelo consumo de água ou alimentos em mau 
estado de conservação, cujos sintomas principais são diarreia, vômitos, febre e pode ser fatal se não 
for tratada rapidamente. 
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ZIKA VÍRUS – BRASIL (SUMARÉ, SÃO PAULO), CASO CONFIRMADO, INFORMAÇÕES 

OFICIAIS, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO.  

Published Date: 2015-05-20 22:14:13 
 

Informação do primeiro caso de febre pelo Vírus Zika no Estado de São Paulo 
 
No dia 19 de maio [2015], o Instituto Adolfo Lutz informou o resultado de exame positivo pela RT-
PCR para Zika. Paciente, homem, 52 anos, residente em Sumaré e sem histórico de viagem nos 15 
dias anteriores ao início de sintomas, no dia 10/03/2015. 
 
Até a presente data, o Ministério da Saúde divulgou a confirmação, por critério laboratorial, de 16 
casos de Zika no país, sendo 8 casos na Bahia e 8 no Rio Grande do Norte. 
 
A Febre do Zika é uma doença causada pelo vírus Zika (ZIKAV), um arbovírus do gênero Flavivirus 
(família Flaviviridae), filogeneticamente próximo aos vírus: Dengue-DENV, Febre Amarela-YFV, 
Encefalite Saint Louis-SLEV, do Nilo Ocidental-WNV. Esse vírus foi isolado em 1947, na floresta Zika 
em Uganda (motivo da denominação do vírus). 
 
A principal forma de transmissão é vetorial, pela picada de mosquitos do gênero Aedes. Em área 
urbana, o principal vetor é o _A. aegypti_. 
 
Neste momento, o estado de São Paulo apresenta circulação do DENV e a detecção de casos 
importados de Chikungunya, ambos transmitidos pelo _Aedes aegypti_. Portanto é importante que 
os serviços de saúde se mantenham sensibilizados e atentos no atendimento de casos suspeitos de 
dengue, realizando o manejo clínico preconizado. Até que ocorra a descentralização do diagnóstico 
laboratorial para o nível estadual, o Centro de Vigilância Epidemiológica realizará o monitoramento 
de casos suspeitos de Zika a partir do sistema de vigilância já existente para Dengue e Chikungunya. 
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PARAGUAY 1.362 CASOS DE CHIKUNGUNYA 
20/05/2015 09:04  

El último reporte sobre la situación epidemiológica señala que hasta el 18 de mayo se confirmaron 
1.362 casos positivos de Chikungunya, 582 de los cuales fueron por laboratorio y 780 por nexo 
epidemiológico. 

La concentración se mantiene en ciudades del departamento Central, con la mayor cantidad en Villa 
Elisa (366 positivos), San Lorenzo (189), Fernando de la Mora (163), Luque (132), Ñemby (95), Ypané 
(63), Capiatá (49) y Lambaré (36). 

La cartera sanitaria recordó a la población que el modo más efectivo y seguro para evitar contraer la 
enfermedad y que ésta se expanda a otros departamentos del país, es combatiendo al vector, el 
Aedes aegypti.  
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PARAGUAY 1.362 CASOS DE CHIKUNGUNYA (NOTÍCIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE 

TRADUTOR) 

 
O último relatório sobre a situação epidemiológica indica que até 18 de maio Chikungunya 1.362 
casos positivos, 582 dos quais 780 foram confirmados por laboratório ligação epidemiológica. 
A concentração é mantido em cidades do departamento Central, com o mais em Villa Elisa (366 
positivas), San Lorenzo (189), Fernando de la Mora (163), Luque (132) Ñemby (95), Ypané (63) , 
Capiatá (49) e Lambaré (36). 
A carteira de saúde lembrou a população que a forma mais eficaz e segura para evitar contrair a 
doença e que ele vai se espalhar para outros departamentos, está lutando contra o vetor, o Aedes 
aegypti. 
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SOUTH KOREA CONFIRMS 3 CASES OF MERS 
Thursday, May 21, 2015 5:58AM 

SEOUL, Korea, Republic Of - South Korea said Thursday it has confirmed three cases of a respiratory 
virus that has killed hundreds of people in the Middle East. 

A 76-year-old man was diagnosed Thursday with Middle East Respiratory Syndrome, according to the 
Korea Centers for Disease Control and Prevention. 

The patient shared a hospital room with a man who was South Korea's first confirmed case of MERS, 
agency chief Yang Byung-Guk told reporters. 

The first patient was not isolated initially because it wasn't known why he was ill. 

Yang said the first patient had visited Saudi Arabia, Bahrain and the United Arab Emirates. His wife 
also contracted the disease. 

All three are being treated in hospitals and they are not in critical condition, according to Yang's 
agency. 

Additionally, 64 hospital workers and family members of the confirmed MERS patients have been 
quarantined, Yang said. 

MERS was discovered in 2012 and has mostly been centred in Saudi Arabia. It belongs to the family of 
coronaviruses that includes the common cold and SARS, and can cause fever, breathing problems, 
pneumonia and kidney failure. The virus is thought to be primarily acquired through contact with 
camels, but it can also spread from human fluids and droplets. A number of cases in Saudi Arabia 
have involved health workers caring for MERS patients. 

There have been a total of 1,142 cases of the virus worldwide and 465 have died, according to the 
European Center for Disease Prevention and Control. Of the fatalities, 428 have been in Saudi Arabia. 
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CORÉIA DO SUL CONFIRMA 3 casos de MERS 

 

 
SEUL, Coreia do Sul - Coreia do Sul anunciou quinta-feira confirmou três casos de um vírus 
respiratório que já matou centenas de pessoas no Oriente Médio. 
Um homem de 76 anos de idade, foi diagnosticada quinta-feira com Síndrome Respiratória Médio 
Oriente, de acordo com os Centros Coréia para Controle e Prevenção de Doenças. 
O paciente compartilhado um quarto de hospital com um homem que era primeiro caso confirmado 
da Coréia do Sul de Mers, agência chefe Yang Byung-Guk, a repórteres. 
O primeiro paciente não foi isolado inicialmente porque não se sabia por que ele estava doente. 
Yang disse que o primeiro paciente tinha visitado a Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes 
Unidos. Sua esposa também contraiu a doença. 
Todos os três estão sendo tratados em hospitais e eles não estão em estado crítico, segundo a 
agência de Yang. 
Além disso, os trabalhadores hospitalares e 64 membros da família dos pacientes MERS confirmada 
foram colocados em quarentena, disse Yang. 
MERS foi descoberto em 2012 e tem-se centrado principalmente na Arábia Saudita. Pertence à 
família dos coronavírus, que inclui o resfriado comum ea SARS, e pode causar febre, problemas 
respiratórios, pneumonia e insuficiência renal. O vírus é pensado para ser adquirido principalmente 
através do contacto com camelos, mas também pode espalhar a partir de fluidos humanos e gotas. 
Um número de casos na Arábia Saudita têm envolvido os trabalhadores de saúde cuidar de pacientes 
meros. 
Houve um total de 1.142 casos do vírus em todo o mundo e 465 morreram, de acordo com o Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Das mortes, 428 foram na Arábia Saudita. 
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CHIKUNGUNYA - MÉXICO, AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS. 

Published Date: 2015-05-19 22:29:22 

 
El virus del chikungunya se expande por el sur de México 
 
Un total de 1.067 personas han sido infectadas por el virus del chikungunya desde noviembre de 
2014, cuando se detectaron los primeros casos de contagios autóctonos en el país. Los estados más 
afectados son Guerrero, Chiapas y Oaxaca, las tres entidades ubicadas en el sur de México, cuya 
situación ha puesto en alerta a las autoridades. 
 
La expansión del virus en los Estados más pobres y atrasados del país en las últimas semanas (creció 
un 17,9% del 25 de abril [2015] al 2 de mayo [2015]) ha hecho que la Secretaría de Salud ponga en 
marcha operativos de fumigación en zonas de Acapulco y Zihuatanejo, dos puertos de la costa 
guerrerense situados a unas 4 horas de distancia el uno del otro. Según datos de la dependencia 
sanitaria, en la zona se han detectado 586 casos positivos de fiebre del chikungunya, las cifras más 
elevadas del país. Le siguen Oaxaca (243) y el vecino Chiapas, en la frontera con Guatemala (224). 
Hay además 13 casos en Colima y uno en Coahuila. 
 
Las autoridades insisten en que con la llegada de las lluvias y el calor las fumigaciones no serán una 
medida suficiente para contener el virus si la población no ayuda limpiando los patios y evitando 
tener artículos que alojen al vector transmisor. Sin embargo, las recomendaciones vienen precedidas 
de un mensaje de tranquilidad: "Nunca se debe bajar la guardia en temas de salud pública. Cuando 
hay una emergencia sanitaria, como la registrada por el virus de gripe AH1N1 en 2009, el personal de 
salud puede actuar", explicó a la prensa hace unos días el subsecretario de Salud federal, Pablo Kuri 
Morales, quien aseguró que México está preparado para una nueva pandemia. 
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CHIKUNGUNYA - MÉXICO, AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS (NOTÍCIA TRADUZIDA 

UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 

 
Vírus Chikungunya se espalha pelo sul do México 
 
Um total de 1.067 pessoas foram infectadas pelo vírus chikungunya desde novembro de 2014, 
quando foram detectados os primeiros casos de infecções locais no país. Os Estados mais afetados 
são Guerrero, Chiapas e Oaxaca, as três entidades localizadas no sul do México, cuja situação tem 
alertado as autoridades. 
 
A propagação do vírus nos estados mais pobres e atrasadas do país nas últimas semanas (um 
crescimento de 17,9% em 25 de Abril [de 2015] 02 de maio [de 2015]) fez com que o Ministério da 
Saúde colocou em operação até fumigação em áreas de Acapulco e Zihuatanejo, Guerrero dois 
portos da costa localizada cerca de 4 horas de distância um do outro. De acordo com a unidade de 
saúde na área eles detectaram 586 casos positivos de febre chikungunya, os valores mais elevados 
do país. Seguido por Oaxaca (243) eo vizinho Chiapas, na fronteira com a Guatemala (224). Há 
também 13 casos em Colima e um em Coahuila. 
 
As autoridades insistem que, com a chegada das chuvas e fumigação calor não vai ser suficiente para 
conter o vírus se as pessoas não ajudar a limpar o quintal e evitar ter itens que hospedam o vector de 
medição do transmissor. No entanto, as recomendações são precedidos por uma mensagem de 
tranqüilidade: "Você nunca deve deixar-se em questões de saúde pública Quando uma emergência 
de saúde, como registrado pelo vírus da gripe H1N1 em 2009, o pessoal de saúde pode agir. "ele 
disse aos repórteres há poucos dias o subsecretário de Saúde federal, Pablo Kuri Morales, que disse 
que o México está pronto para uma nova pandemia. 
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TANZÂNIA: EPIDEMIA DE CÓLERA CAUSA 27 MORTOS NUM CAMPO DE REFUGIADOS 

BURUNDESES  
21 Maio de 2015 | 16h32 

 

A agência da ONU acrescenta ter lançado uma operação de urgência para tentar controlar a 
epidemia. 
"A violência desses últimos dias forçou mais de 110 mil pessoas a fugir para os países vizinhos, sendo 
a maioria mulheres e crianças. Uma maioria destas chegou a Tanzânia onde a epidemia causou até 
ao momento 27 vítimas mortais", indicou o Unicef num comunicado. 
"É na aldeia de Kagunda (oeste da Tanzânia) onde chegaram mais pessoas, com cerca de 50 mil 
pessoas acampadas nas margens do lago Tanganyka, numa zona isolada e de difícil acesso", precisou 
o Unicef. 
A superlotação e as péssimas condições sanitárias provocaram um aumento de casos suspeitos e 
confirmados de cólera e de diarreia aguda entre os refugiados. 
O Unicef indica ter "lançado uma operação de socorros", com a distribuição na zona afectada de 
material apropriado.     
Segundo o organismo da ONU, mais de 70 mil Burundeses refugiaram-se na Tanzânia, mais de 26 mil 
no Rwanda e mais de nove mil na República Democrática do Congo. 
Desde final de Abril, o Burundi se tem confrontado com uma crise política caracterizada por 
confrontos entre a polícia e manifestantes que se opõem à candidatura do presidente Pierre 
Nkurunziza para um terceiro mandato. Um golpe de Estado abortado a semana passada, veio a 
aumentar a tensão no país. 
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FERNANDO DE NORONHA VIVE EPIDEMIA DE DENGUE A 300 KM DO CONTINENTE 
Sexta-feira, 22/05/2015, às 06:00,  

 

Arquipélago de Fernando de Noronha enfrenta uma epidemia de dengue. Este ano, foram 
confirmados 34 casos da doença, enquanto no mesmo período do ano passado foram apenas 2 
pacientes com dengue. Os dados representam um crescimento de 1700% de infectados, de acordo 
com a Vigilância em Saúde do distrito. Os registros de casos suspeitos também dispararam: enquanto 
em 2014 foram 6 notificações, até a sexta-feira (22) passada 160 pessoas estavam sob investigação, 
um crescimento de 2667%. 

De acordo com o Ministério da Saude, a incidência da dengue em Fernando de Noronha é de 1074,9 
casos por 100 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que há epidemia 
quando um local registra ao menos 300 casos a cada 100 mil habitantes. 
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