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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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COREIA DO SUL SUSPENDE AULAS EM 209 COLÉGIOS POR SURTO DE CORONAVÍRUS 

03/06/2015 03h06  

Mais de 200 centros educativos da Coreia do Sul decidiram suspender as aulas para prevenir 
a propagação do surto da Síndrome Respiratório do Oriente Médio (MERS-CoV), o novo coronavírus, 
anunciou o Ministério da Educação de Seul nesta quarta-feira (3). 

No total, 209 creches e colégios fecharam temporariamente suas portas pelo alarme gerado 
pelo vírus, o que representa 1% dos 20 mil centros educativos de todo o país, disse o ministro sul-
coreano de Educação, Hwang Woo-yea. 

Além disso, as autoridades sul-coreanas informaram que foram confirmados cinco novos 
contágios de MERS no país, o que eleva para 30 o total de casos até agora, com duas mortes. 

A presidente sul-coreana, Park Geun-hye, convocou uma reunião de emergência de seu 
gabinete para analisar a situação. 

A inquietação pelo surto na Coreia do Sul se intensificou após a confirmação das duas 
primeiras mortes pelo vírus, uma mulher de 58 anos e um homem de 71. 

O MERS, que alcançou seu auge há aproximadamente um ano em vários países do Oriente 
Médio, tem uma mortalidade de 40%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e não pode 
ser combatido com vacinas ou tratamentos, embora seu contágio também não seja fácil, pois exige 
contato muito direto. 

Especialistas sul-coreanos apontaram que a taxa de mortalidade do novo surto pode ser 
menor do que a indicada pela OMS, já que agora as causas do vírus são conhecidas. 

Desde que o primeiro caso foi detectado, na Arábia Saudita em 2012, 1.160 pessoas em 24 
países foram confirmadas como portadoras do MERS-CoV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/06/coreia-do-sul-suspende-aulas-em-209-colegios-por-surto-de-coronavirus.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/coreia-do-sul/
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ZIKA VÍRUS - BRASIL (RIO DE JANEIRO), CASO CONFIRMADO 
Published Date: 2015-06-02 21:22:13 

 
 
RJ [Rio de Janeiro] registra oficialmente o primeiro caso de transmissão de Zika 

O primeiro caso de Zika - a nova doença transmitida pelo mosquito _Aedes aegypti_ - foi 
registrado neste fim de semana [maio/2015] no estado do Rio de Janeiro. 

Segundo o subsecretário Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, os sintomas parecidos 
dificultam os próprios diagnósticos dos médicos. "Essa é uma preocupação para a gente não 
negligenciar aqueles casos de dengue que cursam com uma letalidade maior. É importante ter 
clareza no diagnóstico e, na dúvida, trata como dengue", afirmou o subsecretário. 

O caso identificado no final de semana foi diagnosticado através de um exame laboratorial. 
"A confirmação chegou no domingo (31) [maio/2015] à noite, confirmado o primeiro de Zika com 
transmissão aqui no estado do Rio de Janeiro. Não havia antecedente de viagem e evoluiu 
clinicamente muito bem", contou Chieppe. 

De acordo com o subsecretário, apesar da letalidade não ser como a da dengue, é 
importante buscar um serviço de saúde para buscar o tratamento apropriado. "O tratamento é o 
tratamento de suporte com base nos sinais e sintomas. E como não tem a letalidade da dengue, não 
é necessário aquela hidratação tão vigorosa como a dengue", afirmou Chieppe [de fato, à luz do 
conhecimento atual, a letalidade associada ao Zika não é considerada elevada. Entretanto, em 
decorrência de um quadro clínico bastante semelhante ao da dengue e das limitações - incluindo 
possível reação cruzada em testes para detecção de anticorpos contra a dengue - para a 
investigação/diagnóstico laboratorial, o manejo clínico deve estar em consonância com as 
recomendações para casos suspeitos de dengue - Mod. RNA]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFIRMA PRIMEIRO CASO DE ZIKA VÍRUS EM RR 
02/06/2015 11h08 

 
O departamento de Vigilância Epidemiológica de Roraima confirmou, em comunicado enviado à 

imprensa nesta terça-feira (2), o primeiro caso de zika vírus no estado. As amostras do paciente, um 
homem de 22 anos, foram colhidas no último dia 19 de maio quando ele deu entrada no Hospital Geral de 
Roraima (HGR) com febre, manchas vermelhas na pele, diarreia e dor de cabeça. 
O diagnóstico foi confirmado após o resultado do exame laboratorial do Instituto Evandro Chagas. As 
suspeitas da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) é que o homem foi contaminado durante uma viagem a 
Bahia, onde passou 10 dias. 

A Sesau informou que o paciente reside do município de Boa Vista, no bairro Pricumã, na Zona 
Oeste. Ele procurou o hospital logo que percebeu os primeiros sintomas. Foi atendido e liberado, no 
mesmo dia, após ser medicado e realizado os exames para análise laboratorial. 
Segundo a secretaria, todas as medidas de vigilância em saúde foram adotadas, como forma de controle e 
acompanhamento. O departamento de vigilância epidemiológica está monitorando as ações municipais, 
no sentido de reforçar a prevenção e controle, se houver necessidade. Até o momento esse é o único caso 
notificado e confirmado da febre pelo vírus zika no estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2015/06/vigilancia-epidemiologica-confirma-primeiro-caso-da-febre-zika-em-rr.html
http://g1.globo.com/rr/roraima/cidade/boa-vista.html
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COREIA DO SUL CONFIRMA 4ª MORTE CAUSADA POR NOVO CORONAVÍRUS 

4/6/2015 às 21h51 

O Ministério da Saúde da Coreia do Sul confirmou nesta sexta-feira (data local) a morte de 
outra pessoa que era tratada pela Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), ou novo 
coronavírus, o que eleva para quatro o número de vítimas causadas pelo vírus. O Ministério também 
informou que foram detectados cinco novos casos de contágio, elevando a 41 o total, incluindo os 
quatro falecidos. O governo da Coreia do Sul pôs em quarentena 1.600 pessoas em instituições 
médicas ou em suas casas para tentar conter a propagação da doença. O MERS, que alcançou seu 
ponto máximo de contágio há aproximadamente um ano em vários países do Oriente Médio, tem 
uma mortalidade de aproximadamente 40%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e não 
pode ser combatido com vacinas ou tratamentos, embora seu contágio também não seja fácil e 
requeira um contato muito direto. Especialistas sul-coreanos afirmaram que neste novo surto a taxa 
de mortalidade poderia ser menor já que agora se conhecem as causas do vírus. Desde que foi 
detectado o primeiro caso na Arábia Saudita em 2012, 1.160 pessoas em 24 países foram 
confirmadas como portadoras do MERS-CoV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.r7.com/saude/coreia-do-sul-confirma-4-morte-causada-por-novo-coronavirus-04062015
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NOVOS EXAMES DE SANGUE PODEM REVELAR INFECÇÕES VIRAIS DO PASSADO 
postado em 05/06/2015 15:01 

 

Um novo e econômico exame que exige apenas uma gota de sangue torna possível identificar 
todos os vírus infecciosos que uma pessoa teve no passado e os que tem no presente. 

Este novo exame, desenvolvido por cientistas do instituto médico Howard Hugues (HHMI), 
ajuda os profissionais da saúde a identificar múltiplos fatores que podem afetar a saúde de uma 
pessoa, em vez de analisar apenas um vírus. 

Também ajuda os pesquisadores a verificar os vírus em grandes populações e custa apenas 
25 dólares por amostra de sangue. 

"Desenvolvemos uma metodologia de varredura que basicamente viaja no tempo no sangue 
de uma pessoa e observa os vírus que experimentou", declarou Stephen Elledge, um pesquisador do 
HHMI do hospital de mulheres Brigham em Boston. 

Os investigadores já usaram o VirScan para analisar o sangue de 569 pessoas nos Estados 
Unidos, na África do Sul, na Tailândia e no Peru. 

A análise funciona identificando os anticorpos de uma pessoa para as 206 espécies de vírus 
que até agora se sabe que infectam os humanos. 

Os pesquisadores colocaram à prova o método com pacientes que se sabia de antemão que tinham 
vírus específicos, como HIV ou Hepatite C. 

"Mostrou que funciona muito bem", disse Elledge. 

As 569 pessoas examinadas tinham uma média 10 tipos diferentes de vírus cada uma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2015/06/05/interna_internacional,655173/novos-exames-de-sangue-podem-revelar-infeccoes-virais-do-passado.shtml
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BELO HORIZONTE TEM 4.851 CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE 
Postado em 05/06/2015 20:48 / atualizado em 05/06/2015 20:58 

 
Belo Horizonte tem, até o momento, 4.851 casos confirmados de dengue, segundo balanço 

divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com os dados, a regional 
com o maior número de casos é a do Barreiro, com 1.145 confirmações, seguida pelas regionais 
Norte, com 970, e Noroeste, com 853. 

 
Para prevenir a contaminação da doença, nos seis primeiros meses do ano foram realizados 

69 mutirões em todas as regiões d cidade, tendo sido recolhidas ao todo 172 toneladas de materiais 
e 416 pneus. Os próximos mutirões ocorrem na semana que vem, entre os dias 10 e 12 de junho. 

 
A secretaria Municipal de Saúde já confirmou duas mortes por dengue na capital, sendo as 

vítimas um  homem de 53 anos e uma mulher de 61 anos. Os [óbitos foram registrados no mês de 
maio.   

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/06/05/interna_gerais,655268/belo-horizonte-tem-4-851-casos-confirmados-de-dengue.shtml


9 

 
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 / 

 
 

Nº DE INFECTADOS POR CORONAVÍRUS NA COREIA DO SUL CHEGA A 50 
06/06/2015 04h39 - Atualizado em 06/06/2015 04h39  

Quatro morreram por causa da doença, segundo o Ministério da Saúde. 
Vírus que não pode ser combatido com vacinas 

O Ministério da Saúde da Coreia do Sul informou neste sábado (6) que foram registrados 
nove novos casos da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), o novo coronavírus, o que 
eleva o total de infectados no país asiático para 50. 

 
Cinco dos novos doentes contraíram a doença após visitarem o Centro Médico Samsung de 

Seul, onde um médico recentemente foi infectado pela doença. 
 
O caso do médico, que foi submetido à quarentena, elevou ainda mais a preocupação pelo 

surto do vírus na Coreia do Sul, já que antes que fosse diagnosticado com a doença, o profissional de 
saúde teve contato com mais de mil pessoas. 

 
Outros três dos novos casos eram pacientes e profissionais de saúde do Hospital Saint Mary 

de Pyeongtaek, ao sul de Seul, onde foi registrado o primeiro caso de MERS na Coreia do Sul, no dia 
20 de maio, e onde a maioria das infecções ocorreu até o momento. 

 
Desde então, 50 pessoas contraíram o vírus que não pode ser combatido com vacinas e 

tratamentos. Entre elas, quatro morreram por causa da doença, segundo o Ministério da Saúde sul-
coreano. 

 
O surto também atraiu a atenção da Organização Mundial da Saúde (OMS), que anunciou o 

envio à Coreia do Sul do diretor-geral adjunto para Segurança Sanitária, Keiji Fukuda, e de um grupo 
de especialistas para analisar a situação. 

 
As autoridades sul-coreanas, por sua vez, colocaram mais de 1,6 mil pessoas em quarentena 

em instituições médicas ou em suas casas para tentar conter a propagação da doença. 
 
Além disso, milhares de escolas e institutos cancelaram suas aulas para evitar novos 

contágios, enquanto muitos sul-coreanos optam por outras medidas preventivas como o uso de 
máscaras e maiores cuidados com a higiene, além de evitar as visitas a hospitais e lugares 
movimentados. 

 
A OMS afirma que o contágio do coronavírus não é fácil e requer um contato muito direto. 

No entanto, alguns especialistas da Coreia do Sul acreditam que o vírus pode ter sofrido uma 
mutação, já que está se propagando entre pessoas que simplesmente compartilharam um quarto e 
não passaram muito tempo juntas. 

 
Desde que o vírus foi detectado em humanos pela primeira vez na Arábia Saudita, em 2012, 

foram registrados 1.193 casos, confirmados em laboratório, em 25 países do mundo, dos quais 446 
morreram, segundo dados da OMS. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/n-de-infectados-por-coronavirus-na-coreia-do-sul-chega-50.html

