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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 CONSIDERA O CORONAVÍRUS "VIRTUALMENTE" EXTINTO 
20/07/2015 06:49 

 

Seul - O governo da Coreia do Sul declarou nesta segunda-feira "virtualmente" extinto no país o surto 
do novo coronavírus, após 15 dias sem novos casos desta doença que causou 35 mortos desde o final 
de maio. 

O Ministério das Relações Exteriores convocou as autoridades das embaixadas estrangeiras em Seul 
para comunicar-lhes que "o surto está virtualmente terminado e não existe risco algum de contrair o 
vírus" no país, disse à Agência Efe uma autoridade diplomática espanhola que foi à reunião. 

"O governo quis transmitir tranquilidade à comunidade internacional, deixar claro que a segurança 
dentro e fora dos hospitais é total", afirmou o diplomata. 

A Chancelaria apontou no entanto que, para que se declare oficialmente extinto o surto de síndrome 
respiratória do Oriente Médio (SROM), devem passar 28 dias sem novos casos desde o momento em 
que a doença tenha desaparecido totalmente, segundo as normas da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). 

Neste momento há 15 pessoas internadas por terem contraído o vírus e todas estão curadas exceto 
uma, informou o Ministério das Relações Exteriores.  
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EPIDEMIA DE CÓLERA DEIXA 39 MORTOS NO SUDÃO DO SUL 

21/07/2015 07h34  

Ao menos 39 pessoas morreram na epidemia de cólera que faz estragos no Sudão do Sul há um mês 
e que se propagou a outro estado deste país em guerra, afirmou nesta terça-feira (21) a OMS. 

No total foram diagnosticados "1.212 casos de cólera", dos quais "39 fatais", segundo números da 
Organização Mundial de Saúde, que informa que a epidemia se estendeu da capital, Juba, ao estado 
vizinho de Jonglei, muito afetado pela guerra civil travada no país há um ano e meio. 

O ministério da Saúde sul-sudanês declarou oficialmente a epidemia no dia 23 de junho, embora o 
primeiro caso tenha sido diagnosticado em um acampamento das Nações Unidas da capital em 18 de 
maio. Estas bases servem de refúgio a mais de 166.000 sul-sudaneses que fogem dos combates. 

A maioria dos casos seguem localizados nas imediações de Juba e uma morte foi registrada em Bor, a 
capital do estado de Jonglei, uma cidade sob controle do governo, mas completamente em ruínas 
depois de ter mudado de mãos várias vezes durante a guerra. 

Os esforços para frear a cólera tropeçam em uma inflação galopante e na "má situação econômica", 
estima o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA). 

"Muita gente não pode nem mesmo comprar água potável" e a bebe diretamente do Nilo, diz o 
OCHA. 

A cólera é uma infecção diarreica aguda provocada pela ingestão de alimentos ou de água 
contaminada por um vibrião que pode provocar a morte em algumas horas na ausência de 
tratamento. Propaga-se facilmente, sobretudo nas zonas sem infraestruturas básicas. 
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GRIPE AVIÁRIA SE ESPALHA PELA ÁFRICA OCIDENTAL; ONU TEME DISSEMINAÇÃO ENTRE 

HUMANOS 
20/7/2015 às 09h37 

 

Uma cepa altamente contagiosa da gripe aviária está se espalhando pela África Ocidental, dizimando 
criações avícolas e causando o temor de que o vírus se espalhe das aves para humanos, alertou a 
agência de alimentos da ONU nesta segunda-feira. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), mercados e 
fazendas na Nigéria, Burkina Fasso, Níger, Costa do Marfim e Gana foram afetados pelo vírus letal 
H5N1 ao longo dos últimos seis meses. 

Se o vírus continuar a se espalhar, poderia afetar mais de 330 milhões de pessoas em toda a África 
Ocidental, prejudicando a segurança alimentar e a saúde humana em uma região que ainda se 
recupera da crise do Ebola. 

"São necessárias medidas urgentes para reforçar a pesquisa veterinária e sistemas de informação de 
casos... para combater a doença na raiz, antes que haja disseminação para os seres humanos", disse 
Juan Lubroth, chefe da divisão de saúde animal da FAO, em um comunicado. 

Só na Nigéria, desde o ano passado 1,6 milhão de aves foram mortas pelo vírus ou abatidas para 
impedir a sua propagação, de acordo com a FAO, o que prejudica a economia e tira dos cidadãos 
uma fonte relativamente barata de proteína. Outros países do oeste africano, incluindo Benin, 
Camarões, Mali e Togo, não identificaram casos de gripe aviária, mas precisam continuar a monitorar 
a situação para evitar a sua propagação, disse a FAO. 

Segundo a FAO, a produção de aves cresceu rapidamente em toda a África Ocidental na década 
passada. Na Costa do Marfim, por exemplo, se expandiu mais de 60 por cento, mas os sistemas 
regulatórios não mantiveram o mesmo ritmo. 
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CAXUMBA - BRASIL (MINAS GERAIS), AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS 

Published Date: 2015-07-22 21:36:21 

 

 
Aumento de casos de caxumba em BH [Belo Horizonte] preocupa secretaria de saúde 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O número de casos de caxumba registrados em Belo Horizonte até este mês de julho [2015] já chega 
a 36, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). Em todo o ano passado [2014], foram 33 as 
pessoas diagnosticadas com a doença. Só no mês de junho [2015], houve 11 casos na Região Oeste e 
outros 19 na Região Centro-Sul da capital. 
 
O G1 teve acesso à nota técnica enviada pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em 
Saúde (CIEVS) a médicos e enfermeiros informando sobre o aumento no número de casos na cidade. 
 
Sob o assunto "surto de caxumba", o texto diz que "no último mês recebemos a notificação de dois 
surtos de caxumba, não relacionados, em 2 unidades de ensino de Belo Horizonte, nos Distritos 
Centro-Sul e Oeste. Os pacientes acometidos foram diagnosticados por critérios clínicos, têm idade 
entre 11 a 18 anos e alguns deles estavam com esquema vacinal completo". 
 
A SMSA realizou vacinação nos locais onde houve os casos da doença em Belo Horizonte. Na Região 
Oeste, 2.819 pessoas foram imunizadas. Já na Região Centro-Sul, foram aplicadas 469 vacinas. 
 
Ainda de acordo com a secretaria, até o momento, nenhum dos casos apresentou complicações. 
 
A vacina está disponível nos centros de saúde da capital. Ela também é aplicada anualmente durante 
as campanhas de vacinação do Ministério da Saúde. No ano passado foram aplicadas 51.526 doses 
da triviral em Belo Horizonte. Em 2015, até junho, 26.143 pessoas foram imunizadas. 
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