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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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ZIKA - BRASIL (BAHIA), SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRE, AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS 
SUSPEITOS, COMENTÁRIOS 

Published Date: 2015-07-14 00:33:11 
 
 
 
Epidemia de zika pode estar ligada a aumento de casos de síndrome rara 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Bahia está enfrentando o que a Secretaria Estadual de Saúde chama de tríplice epidemia: dengue, 
chikungunya e zika. E a zika pode estar relacionada com o aumento de casos de uma síndrome rara. 
 
Uma menina de 6 anos está internada num hospital em Feira de Santana [onde ocorre/ocorreu surto 
de Chikungunya - Mod. RNA], no interior da Bahia. O diagnóstico: síndrome de Guillain Barré. Em 
Salvador, uma mulher de 26 anos com o mesmo diagnóstico morreu depois de um mês internada no 
hospital. 
 
É uma síndrome rara. A média é de 1 caso por 100.000 habitantes. Mas, de dois meses pra cá, 55 
casos foram notificados na Bahia, 29 deles já confirmados pelo Ministério da Saúde. 
 
Os especialistas suspeitam que esses casos tenham relação com a epidemia de zika vírus, doença 
transmitida pelo mosquito _Aedes aegypti_, o mesmo que transmite a dengue e a Chikungunya. O 
estado notificou este ano mais de 32.000 casos de zika [ainda que possível, não são casos 
confirmados. São, em sua imensa maioria, casos suspeitos e, no máximo, compatíveis ou prováveis. 
Difícil afirmar de maneira tão categórica que esse volume todo de casos decorra da infecção pelo 
Zika, sobretudo, em um cenário epidemiológico de co-circulação com dengue e Chikungunya. Houve 
ao menos a investigação laboratorial para dengue e ChikV? - Mod. RNA]. "É uma forte indicação por 
causa dos dados que já ocorreram em epidemias de zika vírus em outros países e a associação que 
nós estamos tendo hoje com esse aumento grande, acima do esperado, após exatamente a 
introdução do zika vírus", disse o infectologista Antônio Bandeira. 
 
A Secretaria de Saúde reservou leitos em 16 hospitais em todo o estado para receber os pacientes da 
síndrome. Em Salvador, um deles é o Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Na 
capital, são 18 leitos à disposição desses doentes. Para a secretaria, um número suficiente, por 
enquanto. A secretária de Saúde do estado declarou que tem medicamentos em estoque pra tratar a 
síndrome, mas já pediu ajuda ao governo federal. 
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CAXUMBA: PRESÍDIOS DO RJ REGISTRAM MAIS DE 90 CASOS EM 2015, DIZ SEAP 
13/07/2015 17h54  

 

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que 93 casos de caxumba foram 

diagnosticados de janeiro de 2015 até esta segunda-feira (13) nas unidades prisionais do Rio de Janeiro. Em 

2014, nenhum caso foi registrado. 

Treze presos estão isolados e recebendo tratamento, outros 19 estão em observação e 61 já retornaram 

ao convívio, de acordo com a Seap. 

Apenas no Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, no Conjunto Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona 

Oeste, dezenove presos estão em observação com suspeita da doença. 

Três casos da doença já foram confirmados no mesmo presídio e os detentos estão em tratamento. De 

acordo com o instituto, eles receberam a vacina tríplice viral. A preocupação da direção do presídio é de 

que a doença acabe contaminando outros presos e também funcionários do complexo penitenciário. 

A Seap informou ainda que a unidade com o maior registro de casos da doença foi a Cadeia Pública Paulo 

Roberto Rocha, no Complexo Penitenciário de Gericinó, também em Bangu. A Secretaria Municipal de 

Saúde foi notificada e os internos identificados com a doença são isolados em outras celas para não 

propagar o vírus, recebendo tratamento adequado. Ainda de acordo com a Seap, não foram registrados 

casos da doença em 2014. 

O número de casos suspeitos de caxumba no primeiro semestre deste ano no Estado do Rio, que já chegou 

a 606 casos, é maior do que todos os casos registrados no ano de 2014, quando 561 casos da doença 

foram notificados. 
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CASO DE GRIPE AVIÁRIA É CONFIRMADO NO REINO UNIDO 
13/07/2015 09:42 

Londres - Um caso de gripe aviária da cepa H7N7, "altamente patogênica" para as aves, foi 
confirmado em uma granja do noroeste do Reino Unido, mas o risco para a saúde pública é "muito 
pequeno", anunciaram as autoridades sanitárias britânicas. 

"O Serviço de Saúde Pública da Inglaterra confirmou que o risco em termos de saúde pública para 
esta cepa é muito pequeno", disse Nigel Gibbens, veterinário chefe do ministério britânico do Meio 
Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra). 

"A agência de proteção alimentar declarou que não há nenhum risco para os consumidores em 
termos de segurança alimentar", completou. 

Uma zona de restrição de 10 quilômetros, com a proibição de deslocamento de qualquer animal, foi 
implantada ao redor da granja de frangos, próxima da cidade de Preston, em Lancashire. 
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SÍFILIS - BRASIL (VÁRIOS ESTADOS), AUMENTO DA INCIDÊNCIA 
Published Date: 2015-07-16 22:07:53 

 
Sífilis aumenta em 13 de 14 estados com dados disponíveis sobre doença 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os casos de sífilis aumentaram em 13 dos 14 estados do Brasil que têm dados disponíveis sobre a 
sífilis adquirida (aquela em que a transmissão ocorre por via sexual e não da mãe para o bebê). O G1 
pediu informações sobre o número de infecções para todos os estados, além do Distrito Federal, mas 
apenas 14 possuíam esse registro. 
 
O tratamento, simples e eficaz, consiste em injeções de penicilina benzatina, medicamento 
conhecido pelo nome comercial de Benzetacil. A droga está atualmente em falta no Brasil, tanto no 
setor público como no setor privado. O crescimento da doença, porém, não tem relação com o 
desabastecimento da droga e sim com o descuido no uso da camisinha, segundo a opinião de 
especialistas. 
 
O aumento de infecções chegou a 603% no estado de São Paulo, onde os casos passaram de 2.694 
para 18.951 entre 2007 e 2013. A maior parte dos estados, porém, não tem registros tão antigos. 
 
Na comparação entre 2013 e 2014, os estados que registraram aumento foram Acre (96,1%), 
Pernambuco (94,4%), Paraná (63,1%), Tocantins (60%), Bahia (47%), Santa Catarina (34,1%), Distrito 
Federal (22%), Mato Grosso do Sul (6%), Mato Grosso (4,1%) e Sergipe (3,8%). 
 
No Espírito Santo e no Rio Grande do Norte, que têm dados disponíveis só até 2013, o aumento 
registrado entre 2012 e 2013 foi de, respectivamente, 31% e 31,5%. O estado do Amazonas foi o 
único que registrou queda do número de casos. Entre 2013 e 2014, as ocorrências diminuíram 20,2%. 
 
Para o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, David Uip, trata-se de uma tendência mundial. 
Ele observa que os dados de São Paulo mostram muito claramente o aumento das doenças 
sexualmente transmissíveis, inclusive a Aids, em grupos específicos como o de homens jovens que 
fazem sexo com homens. "No caso da sífilis, só o [Instituto de Infectologia] Emílio Ribas fez o 
diagnóstico de 9 novos casos por dia em 2013", citou em uma entrevista coletiva, em junho. 
 
Os dados sugerem, de acordo com Uip, que as pessoas estão deixando de usar o preservativo. Esta 
também é a opinião da médica Ana Escobar, consultora do Bem Estar. Ela observa que, desde que a 
disponibilidade do coquetel anti-HIV promoveu a diminuição da mortalidade por Aids, tem havido 
um descuido quanto à principal medida de prevenção contra todas DSTs, incluindo a sífilis: o uso da 
camisinha. 
 
Segundo o Ministério da Saúde, até agora a sífilis não era uma doença de notificação compulsória, ou 
seja, os casos não tinham que ser comunicados individualmente para as autoridades de saúde. Essa 
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exigência deve passar a valer este ano, ainda segundo o Ministério, e é por isso que muitos estados 
não têm esses dados disponíveis. "Uma parte desse aumento enorme corresponde aos casos que já 
ocorriam, mas não eram notificados", diz o médico sanitarista Artur Kalichman, coordenador-adjunto 
do Programa Estadual DST/Aids de São Paulo. "Mas só isso não explicaria. O que está acontecendo 
também é o aumento de novos casos da doença." 
 
Já os casos de sífilis em gestantes e bebês que foram infectados por suas mães (sífilis congênita) têm 
sido registrados em todo o país há mais tempo. Segundo o Ministério da Saúde, de 2005 a 2013, os 
casos de grávidas com sífilis passaram de 1.863 para 21.382, aumento de mais de 1000%. As 
ocorrências de sífilis congênita passaram, no mesmo período, de 5.832 para 13.705, aumento de 
quase 135%. 
"A sífilis congênita é um problema de saúde e a meta do governo é reduzir o número de casos a zero 
porque é uma doença evitável se o pré-natal for bem feito", disse a ministra interina da Saúde, Ana 
Paula Menezes, em um evento em São Paulo este mês. Ela enfatizou a importância do pré-natal para 
a prevenção de casos de sífilis congênita. 
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