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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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EBOLA: LIBÉRIA ANUNCIA VOLTA DO VÍRUS AO PAÍS 
Criado em 30/06/15 08h52 

 
A Libéria anunciou hoje (30) o regresso do vírus do Ébola, seis semanas depois de a doença ter sido 
erradicada do país. “Um novo caso de Ébola foi registado no condado de Margibi, o paciente morreu 
e os testes confirmaram a doença antes da morte,” afirmou o ministro adjunto da Saúde, Tolbert 
Nyensuah. 

O ministro disse a uma rádio que foram identificados e estão em quarentena todas aspessoas que 
tiveram contatos com a vítima. “Estamos investigando para saber a origem desse novo caso. Pedimos 
a todos os cidadãos na Libéria que continuem a respeitar as medidas preventivas”, disse. 

Os vizinhos da Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conacri continuam a combater a epidemia de febre 
hemorrágica que já matou mais de 11 mil pessoas desde o início de 2014. O condado de Margibi está 
mais perto da capital Monrovia do que de qualquer fronteira. 

O porta-voz da Organização Mundial de Saúde, Tarik Jasarevic, disse aos jornalistas em Genebra que 
a agência da Organização das Nações Unidas  foi informada do novo caso. 
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SOBE PARA 33 NÚMERO DE MORTES DEVIDO AO CORONAVÍRUS NA COREIA DO SUL 

Mais de 2600 pessoas continuam sob quarentena no país. 

A Coreia do Sul informou esta terça-feira da ocorrência de mais uma morte por causa da Síndrome 
Respiratória de Médio Oriente (MERS), elevando para 33 o número de vítimas no país, sem registo de 
novos casos pelo terceiro dia consecutivo. 

A mais recente vítima é uma mulher de 81 anos, com vários problemas de saúde e que recentemente 
sofreu um acidente vascular cerebral. 

O Ministério da Saúde sul-coreano informou ainda que, pelo terceiro dia consecutivo, não foram 
reportados novos casos de contágio. 

Desde o início do surto, em 20 de maio último, a Coreia do Sul sinalizou 182 casos de MERS. 

Segundo o ministério, 54 pessoas permanecem hospitalizadas. 
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SARAMPO - REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO (VÁRIAS PROVÍNCIAS), EPIDEMIA, OBITOS 
Published Date: 2015-07-01 00:05:31 

 
Um total de 186 crianças morreu entre 12.000 casos de sarampo registados em 5 meses na província 
do Katanga, no sudeste da RDC, indica uma nota do gabinete para a Coordenação dos Assuntos 
Humanitários (OCHA). 
 
Os 12.000 casos de sarampo correspondem a uma subida de mais de 50% em relação ao mesmo 
período do ano passado [2014], segundo a OCHA. 
 
Especialistas indicaram que as mortes ligadas ao sarampo, particularmente na zona de Malemba, 
onde se registra mais de metade do total dos casos, serão, entre outros motivos, devidas ao atraso 
na altura de levar as crianças às estruturas sanitárias, tendo em conta que numerosas famílias têm 
dificuldade para percorrer as grandes distâncias que separam os centros hospitalares das aldeias. 
 
O sarampo tornou-se endêmico em algumas zonas do Katanga, e a sua persistência está ligada 
principalmente à disfunção do sistema de vacinação de rotina. A emergência neste período de 
epidemia é organizar rapidamente uma campanha de vacinação em massa na província, para limitar 
a expansão desta patologia para as zonas ainda não afetadas. A última campanha de vacinação 
contra o sarampo remonta a março de 2014, durante a qual mais de 4.000.000 de crianças foram 
imunizadas. 
 
O sarampo afeta Katanga mas igualmente 5 outras províncias, nomeadamente Bandundu, Baixo 
Congo, Equador e Kivu Norte e Sul, com um total de mais de 16.000 casos em todo o país. 
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JOÃO PESSOA TEM 11 CASOS DO ZIKA VÍRUS, SEGUNDO SECRETARIA DE SAÚDE 

01/07/2015 20h08  

A Gerência de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta 
quarta-feira (1º) que foram confirmados 11 casos do zika vírus em João Pessoa, mas nenhum deles 
resultou em morte ou complicações para o paciente. O setor, informou ainda que continua 
monitorando todos os casos da doença na capital. 

Do total de casos confirmados, seis foram em mulheres e cinco em homens com idades de 22 até 65 
anos. Os pacientes apresentaram os principais sinais e sintomas da doença, que são dores 
articulares, dores musculares, fraqueza, coceira, dor de cabeça e dor nos olhos. Nenhum dos 
pacientes com suspeita da doença apresentou temperatura acima de 37,7º. 

No final do mês de abril, a Vigilância Epidemiológica iniciou uma investigação, em parceria com 
técnicos do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, sobre casos suspeitos de uma 
doença com manchas avermelhadas pelo corpo, até então não identificada, e que não se encaixavam 
nas definições padronizadas de dengue, sarampo e rubéola. 

As amostras das coletas dos usuários foram inicialmente testadas no Laboratório Central de Saúde 
Pública do Estado da Paraíba (Lacen-PB) para dengue, sarampo, rubéola e parvovírus B19 e 
encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas (IEC), laboratório de referência nacional para testes 
de chikungunya e zika vírus. Dessa forma, 11 casos foram confirmados como zika vírus e, até o 
momento, não foi confirmado nenhum caso de chikungunya. 
De acordo com o gerente de Vigilância Epidemiológica da SMS, Daniel Batista, qualquer unidade de 
saúde pode atender casos suspeitos da doença. 

“Sabendo que a dengue e o zika vírus possuem sintomas semelhantes e que ambas têm o mosquito 
Aedes Aegypti como modo de transmissão, é necessário realizar a notificação do caso à SMS, 
conduzindo clinicamente como suspeitos de dengue os pacientes que venham a procurar os serviços 
de saúde públicos ou privados. A zika é uma doença autolimitada, em que os sintomas duram até 
sete dias. A doença notificada pelos serviços de saúde, até o momento, cursou de forma benigna, 
sem sequelas”, afirmou. 
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NOVO EXAME É CAPAZ DE DETECTAR A DENGUE NAS PRIMEIRAS HORAS DE INFECÇÃO 
30/06/2015 -- 14:38  

 
O Laboratório Frischmann Aisengart oferece um teste laboratorial molecular capaz de 

identificar a dengue já nos primeiros dias de infecção. Os testes anteriores só identificam a doença 
quando o paciente já está com um quadro avançado da dengue. "Isso acontece porque boa parte dos 
exames laboratoriais avalia os anticorpos produzidos pelo organismo em resposta ao vírus. 
E, em muitos casos, essa produção pode levar dias para ser constatada por meio de análise 
sanguínea. Caso o teste seja feito no estágio inicial da doença, poderá ter como resultado o chamado 
‘falso negativo’", afirma o assessor científico de Biologia Molecular do Laboratório Frischmann 
Aisengart, Thiago Guerino. 
 

Segundo Guerino, o teste molecular se destaca por detectar a doença a partir da presença do 
vírus no organismo da pessoa, o que costuma acontecer, em média, de um a três dias do surgimento 
dos primeiros sintomas. O processo de análise do teste molecular é seguro e compostos de várias 
etapas. 
 

Após a extração do material genético do vírus, ocorre a amplificação de seu RNA por meio de 
uma reação de PCR em tempo real (PCR – Reação em Cadeia da Polimerase), utilizando sequências 
de nucleotídeos específicas (primers) para se ligarem ao material genético viral. "Em caso de 
presença do vírus, os primers se ligam às sequências, amplificando o material genético viral e 
gerando uma curva de amplificação positiva", afirma Guerino. 
 

Outro ponto positivo do teste molecular é que ele é capaz de identificar qual é o sorotipo de 
dengue presente no infectado: DEN-1, DEN-2, DEN-3 ou DEN-4. Esta última ainda é rara no país, mas 
tem afetado um número cada vez maior de pessoas. "Resumindo, o exame é dividido em duas 
partes: detecção, onde é procurado o vírus no sangue, e sequenciamento, que identifica e qualifica o 
vírus encontrado", destaca o especialista. 
 

O exame leva até três dias para ficar pronto, menos que o de sorologia, também muito usado 
para diagnóstico da dengue. "O teste sorológico tem se mostrado muito seguro, mas pode levar até 
cinco dias para apontar os resultados". Vale ressaltar que o teste molecular dispensa preparos 
prévios e jejum. 
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TRANSMISSÃO DE SÍFILIS PARA O BEBÊ CRESCE 41% COM FALTA DE BENZETACIL 

 

A falta da penicilina benzaltina na rede pública desaúde está preocupando as autoridades da 

área de prevenção DST/Aids (Doenças Sexualmente Transmissíveis e a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida) e Hepatites Virais, especialmente em relação a Sífilis em gestantes e a congênita, que é 

transmitida da mãe ao bebê ainda na gestação, que aumentou em dois anos 52,8% e 41,2%, 

respectivamente. 

De acordo com a gerente técnica do Programa Estadual de DST/Aids e Hepatites Virais da 

Secretaria de Estado de Saúde, Danielle Martins, esse aumento nos casos de Sífilis é um reflexo da 

falta da medicação não só em Mato Grosso do Sul, mas no país. "O Ministério da Saúde divulgou 

alerta às unidades de saúde em todo o Brasil para direcionar a aplicação da penicilina benzaltina ao 

tratamento de sífilis em gestantes e em quem sofre de febre reumática", comentou. 

Em 2012 foram registrados 594 casos de sífilis em gestantes e 199 congênita. No ano 

passado, esses números subiram para 908 em gestantes e 281 casos da doença congênita, ou seja, 

aumento de 52,8% e 41,2%, respectivamente. Um dado preocupante apontado por Danielle Martins 

que revela a falta do tratamento nas gestantes é o aumento considerável da sífilis congênita nos seis 

primeiros meses deste ano. Os casos da doença em recém-nascidos já representa 42,8% em relação à 

sífilis em gestantes. Em 2014, esse índice foi de 30,9%, o que significa que as futuras mães não 

estariam fazendo o tratamento. 

Segundo Danielle Martins, esse aumento é sinal da falta benzetacil, como é mais conhecida a 

penicilina benzaltina, na rede pública de saúde, o que estaria ocorrendo em algumas cidades do 

estado. A falta da matéria prima nos laboratórios para a produção do remédio no Brasil tem 

dificultado a compra por parte do Ministério da Saúde, que deve se normalizar nos próximos meses, 

com a importação da matéria prima da China. Esse medicamento é único capaz de evitar a 

transmissão da sífilis congênita. 

A gerente técnica da SES (Secretaria de Estado de Saúde) explicou que se não houver 

tratamento da gestante, o bebê corre o risco de nascer com má formação, cegueira, surdez, 

deficiência mental. "Mesmo que nasça saudável, a criança deve fazer o tratamento imediato para 

evitar a manifestação da doença", alerta. Para isso, o bebê fica internado por cerca de 10 dias e faz 

uma série de exames para diagnosticar o estágio da doença e o tratamento a ser aplicado. 

A técnica do Programa DST/Aids revelou que a benzetacil é o único remédio capaz de 

ultrapassar a placenta e evitar a transmissão da sífilis ao feto. Para isso, a gestante diagnosticada no 
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pré-natal, deve receber três doses da medicação por três semanas consecutivas, respeitando o 

intervalo de exatos 7 dias. "São duas injeções em cada dose. A gestante deve seguir exatamente a 

indicação recomendada. Da mesma forma o seu parceiro", lembrou Danielle, alertando que é 

fundamental o tratamento do casal para evitar o filho nasça com a doença. 

O sistema de saúde classifica em três grupos para definição de tratamento da doença: 

Adquirida (pessoa que adquire a doença por relação sexual ou transfusão de sangue); Gestante (a 

mulher teria a sífilis adquirida e descobre no pré-natal ou foi contagiada durante a gestação); e 

Congênita (transmitida da gestante ao feto). 

Nos seis primeiros meses deste ano (até o dia 22de junho), conforme dados da SES, foram 

notificados 405 casos de sífilis adquirida; 294, em Gestante; e 126 casos da Congênita. 
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