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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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PARCERIA ENTRE PASTEUR, FIOCRUZ E USP VAI BUSCAR CURA PARA CHIKUNGUNYA 
Publicado em 08/06/2015, às 21h33 

 

A Fiocruz e a USP (Universidade de São Paulo) assinaram na tarde desta segunda-feira (8) um acordo 
com o Instituto Pasteur e pretendem, com a parceria, aprofundar os estudos da dengue e da 
chikungunya. O acordo prevê ainda a construção de uma unidade no Brasil do Pasteur - um dos mais 
importantes centros de estudos técnico-científicos do mundo. 
 

Para Rodrigo Stabeli, vice-presidente de pesquisa e laboratórios de referência da Fiocruz, a ideia é 
ajudar a evitar epidemias dessas doenças, buscando, por exemplo, vacinas contra elas. 
 
Há atualmente duas vacinas contra a doença em estágio mais avançado de desenvolvimento. A 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) avalia uma delas. Na semana passada, porém, o 
ministro da Saúde, Arthur Chioro, descartou um plano federal de vacinação contra a dengue no país. 
Segundo ele, o Brasil ainda não possui vacinas que estejam em níveis comprovados de eficácia e 
segurança para serem disponibilizados à população. 
 
De acordo com o presidente do instituto francês, Christian Bréchot, o início da atuação conjunta vai 
auxiliar até mesmo na busca de soluções por meio da criação de uma rede científica de pesquisa 
biológica, biomédica e biotecnológica de nível nacional, regional e internacional. 
 
A dengue vive situação de epidemia em vários Estados do país. Balanço de maio mostrou que havia 
846 mil casos no país. Segundo o Ministério da Saúde, casos de chikungunya estão concentrados no 
Nordeste do país, mas já há registro em São Paulo. 

Durante o evento de assinatura também foi anunciado que serão criadas unidades de laboratórios 
mistos entre as três unidades, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os polos vão iniciar pesquisas nas 
áreas de doenças do sistema nervoso, doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes e outras 
enfermidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2015/06/08/parceria-entre-pasteur-fiocruz-e-usp-vai-buscar-cura-para-chikungunya-550923.php
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DUAS NOVAS MORTES POR DENGUE CONFIRMADAS EM PERNAMBUCO 
Publicado em 08/06/2015, Às 15:37 

Num intervalo de uma semana a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou duas novas mortes 
por dengue. O número total, deste primeiro semestre de 2015, chega agora a nove, conforme 
boletim divulgado nesta segunda-feira (08/06). As vítimas incluídas são uma mulher de Água Preta, 
de 20 anos, e um homem de Jaboatão dos Guararapes, de 63 anos. 

O número total de doentes suspeitos, desde janeiro, é de 55.404, com 14.631 confirmados. A única 
cidade do Estado que não registra casos é São Benedito do Sul. Todas as demais e o Distrito de 
Fernando de Noronha têm casos de dengue. 

O arquipélago é o quarto entre as localidades de maior incidência. Quando analisado o número de 
casos pelo tamanho da população, a prior situação é de Itapetim (1.934,32 casos por 100 mil 
habitantes), Vertentes (1.876,27), Brejinho (1.848,87) e  Fernando de Noronha (1.803,05), informa o 
mais recente boletim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/maissaude/duas-novas-mortes-por-dengue-confirmadas-em-pernambuco/
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FIOCRUZ DESCOBRE NOVO VÍRUS QUE AFETA CRIANÇAS 
11/06/2015  

 

Uma pesquisadora da Fiocruz no Amazonas descobriu um novo tipo de vírus que causa diarreia e 
paralisia flácida temporária nos membros inferiores de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Em casos mais graves, o vírus pode causar encefalite e levar à morte. 

"A paralisia nos membros inferiores, ou seja, nas pernas, não é simplesmente a fraqueza que dá após 
longos períodos diarreicos. É uma paralisia total, com impossibilidade de andar por até duas 
semanas", explica Patrícia Puccinelli Orlandi, que contou com a colaboração de Tung Gia Phan, da 
Universidade da Califórnia em São Francisco (EUA), para caracterizar o novo vírus. 

A descoberta do vírus, gênero Gemycircularvirus, foi feita a partir da análise molecular das fezes de 
crianças com diarreia, atendidas em prontos-socorros de Manaus. 

O vírus foi identificado em cinco de 600 amostras analisadas. 

"Parece pouco, mas significa dizer que o vírus está circulando e que temos de melhorar o diagnóstico 
para que haja tratamento adequado e o quadro não se agrave", disse Patrícia Orlandi. 

Kit de diagnóstico 

Para isso, a pesquisadora informou que está iniciando um estudo para o desenvolvimento de um kit 
de diagnóstico rápido do vírus Gemycircularvirus. 

"Com o desenvolvimento de um kit para diagnóstico, auxiliaremos na vigilância epidemiológica de 
um vírus que é tão agressivo e que, até então, era desconhecido", disse. 

A transmissão do novo tipo de vírus é feita de forma fecal/oral, ou seja, a partir do consumo de água 
contaminada com fezes contaminada. 

Atualmente, o diagnóstico só pode ser feito após a análise molecular das fezes do paciente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=fiocruz-descobre-novo-virus-afeta-criancas&id=10648
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CHILE CONFIRMA SURTO DE SARAMPO ÀS VÉSPERAS DA COPA AMÉRICA 
10/06/2015 20:55 

 
As autoridades sanitárias do Chile confirmaram nesta quarta-feira um surto de sarampo no país, que 
sediará a Copa América-2015 e receberá, a partir de quinta-feira, milhares de torcedores das 12 
seleções participantes.  
 
O surto foi confirmado depois que um quinto infectado foi testado positivo para o vírus nas duas 
semanas em Santiago, proveniente da mesma cepa de contágio: o H1, que circula atualmente na 
China, como confirmado por Bernardo Martorell, subsecretário do ministério da Saúde chileno. 
 
"O ministério da Saúde considera a situação como um surto", observou Martorell em declaração, 
advertindo que "esta definição não altera substancialmente as medidas tomadas para combater a 
doença". 
 
As autoridades chilenas mantiveram o esquema de vacinação das crianças aos 12 meses e aos seis 
anos. Junto a uma recomendação para a vacinação dos chilenos nascidos entre 1971 e 1981 que 
viajam para países onde os surtos foram registrados. 
 
O sarampo é uma doença infecciosa causada por um vírus e é transmitida de pessoa para pessoa 
com muita facilidade. Ela pode causar sérias complicações, como pneumonia. 
 
A infecção é transmitida por contacto direto, enquanto o período de incubação da doença é de sete a 
21 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/mundo/2015/06/10/interna_mundo,580594/chile-confirma-surto-de-sarampo-as-vesperas-da-copa-america.shtml
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 DEZENAS DE NOVOS CASOS DE ÉBOLA REGISTADOS ESTE MÊS NA ÁFRICA OCIDENTAL 
12 Jun, 2015, 12:25 

A tendência era a diminuição do número de casos de Ébola na África Ocidental. Contudo, parece que 

esse ritmo se inverteu. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), dezenas de novos casos do 

vírus mortal foram registadas este mês. 

Na semana passada, pelo menos 31 pessoas contraíram o Ébola na Guiné-Conacri e na Serra Leoa, 
estando a área geográfica a expandir-se. De acordo com relatórios da OMS, já esta semana 
registaram-se 14 novos casos. 
 
Os números revelam que esta é a segunda semana consecutiva em que o número de infetados 
aumenta na África Ocidental. 
Em maio, a OMS declarou a Libéria livre de Ébola, mas alertou para a probabilidade de voltar a ser 
contaminada pela Guiné e Serra Leoa. 
O trabalho da organização neste momento, além de prestar os cuidados hospitalares de prevenção e 
tratamento, é o de apurar as razões que levaram a este aumento dos casos de Ébola. 
 
"O surto ainda não está dominado e os esforços para sustê-lo devem ser mantidos até chegarmos 
aos zero casos na região e pudermos afirmar que assim se mantêm por vários meses", afirmou um 
dos membros da equipa de emergência das Nações Unidas no local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=836184&tm=7&layout=121&visual=49
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OMS CONVOCA REUNIÃO DE EMERGÊNCIA SOBRE SÍNDROME RESPIRATÓRIA 
12/06/2015 08:59 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou hoje (12) que vai convocar, na próxima semana, a 
comissão de emergências sobre a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (Mers), depois de ter 
subido o número de mortes na Coreia do Sul. 

Ao todo, 126 pessoas foram infectadas no país pelo coronavírus mers (sigla em inglês) desde o 
primeiro diagnóstico, em 20 de maio, de um homem que tinha estado na Arábia Saudita e em outros 
países do Golfo Pérsico. 

"O número de novos casos diminuiu, mas devemos vigiar a situação", declarou um porta-voz da 
OMS, Tarik Jasarevic, em entrevista em Genebra. 

"A comissão de emergências vai se reunir na próxima semana, mas a data ainda não foi marcada, 
disse. 

"Trata-se de analisar a situação" e determinar se "constitui uma emergência de saúde pública de 
alcance internacional", acrescentou Jasarevic, acrescentando que a última reunião da comissão 
ocorreu em 5 de fevereiro passado. 

A Coreia do Sul anunciou hoje que o balanço de mortes causadas pelo coronavírus Mers aumentou 
para 11, mas as autoridades pediram calma à população, destacando a diminuição do número de 
novos contágios. 

Pelo menos 3.680 pessoas estão atualmente de quarentena, em casa ou no hospital, contra 3.805 
nessa quinta-feira. A quarentena foi suspensa para 1.249 pessoas desde o início do surto, o maior 
fora da Arábia Saudita. 

O mers é um vírus mais mortal, mas menos contagioso, do que o responsável pela Síndrome 
Respiratória Aguda Severa (Sars, a sigla em inglês) que, em 2008, fez cerca de 800 mortos em todo o 
mundo. 

O vírus da Mers provoca infeção pulmonar, febre, tosse e dificuldades respiratórias, não havendo, 
por enquanto, vacina ou tratamento para o vírus. A doença registra taxa de mortalidade de cerca de 
35%, de acordo com a OMS. 

Na Arábia Saudita, mais de 950 pessoas foram contaminadas desde 2012 e 412 morreram. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2015-06-12/oms-convoca-reuniao-de-emergencia-sobre-sindrome-respiratoria.html
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VAI A 11 O NÚMERO DE MORTOS INFECTADOS POR MERS NA COREIA DO SUL 
Atualizado em 12/06/2015 08h03 

 

Uma mulher de 72 anos morreu nesta sexta-feira (12) na Coreia do Sul pela Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio (MERS), o que eleva para 11 o número de mortes pelo surto da doença desde que foi 
detectada pela primeira vez no país asiático em meados de maio. 

Autoridades sul-coreanas determinaram que funcionários da saúde desinfetem lugares públicos, 
como estações de metrô, trem e ônibus. Teatros e cinemas também estão sendo pulverizados com 
desinfetantes. 

A nova vítima era a única portadora do novo coronavírus em toda a província de Jeolla do Sul, no 
sudoeste do país, informou a agência sul-coreana "Newsis". 

Com mais essa morte, a taxa de mortalidade do surto de MERS, cujo primeiro caso foi descoberto no 
país no dia 20 de maio, é superior a 8%. 

O número de infectados na Coreia do Sul subiu para 126 após quatro novos casos, enquanto o 
governo garante que o surto está sob controle, já que todos os contágios ocorreram em hospitais. 

Casos do vírus foram reportados em até 55 centros de saúde em todo o país e pelo menos cinco 
deles fecharam suas portas para novos pacientes. 

O número de pessoas submetidas à quarentena de forma preventiva chega a 3.680, enquanto 2.788 
instituições de ensino, 14% das aproximadamente 20 mil que existem em todo o país, permanecem 
fechadas. 

O novo coronavírus, para o qual ainda não há tratamento ou vacina, teve uma taxa de mortalidade 
de quase 40% em casos anteriores, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

O surto gerou forte alarde social na Coreia do Sul, onde muita gente começou a usar máscaras nas 
ruas e a aumentar as medidas de higiene, além de evitar, na medida do possível, hospitais e lugares 
movimentados. 

 

 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/06/vai-11-o-numero-de-mortos-pelo-novo-coronavirus-na-coreia-do-sul.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/coreia-do-sul/

