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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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CHIKUNGUNYA - COLOMBIA, EPIDEMIA, ATUALIZAÇÃO, NOVOS CASOS FATAIS 
Published Date: 2015-07-27 07:22:57 
 
Virus del chikungunya deja 40 colombianos falecidos 
 
Alrededor de 40 colombianos han fallecido en las últimas semanas por el virus chikungunya, seis de 
ellos diagnosticados también con la infección del dengue, anunció hoy el Instituto Nacional de Salud. 
 
De acuerdo con la fuente, desde la llegada al país de este virus el pasado año [2014], se han 
registrado más de 410.000 casos, y la mayoría de los fallecidos se concentran en el departamento del 
Norte de Santander. 
 
Llama la atención el aumento de la cifra de pacientes muertos por causa del chikungunya y dengue. 
La unión de estos dos virus ha sido llamada localmente como chikundengue. Según los especialistas 
una de las dificultades en el diagnóstico de los casos, es distinguir los síntomas, por las similitudes 
que guardan ambas infecciones, reportó Caracol Radio. 
 
El Instituto Nacional de Salud investiga hoy otras 177 muertes relacionadas con el virus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
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CHIKUNGUNYA - COLOMBIA, EPIDEMIA, ATUALIZAÇÃO, NOVOS CASOS FATAIS – NOTÍCIA 
TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR 
 
Vírus Chikungunya deixa 40 colombianos falecidos  
 
Cerca de 40 colombianos morreram nas últimas semanas pelo vírus chikungunya, seis deles também 
diagnosticado com infecção por dengue, anunciou hoje o Instituto Nacional de Saúde. 
 
Segundo a fonte, desde a chegada ao país do vírus no ano passado [2014], houve mais de 410 mil 
casos ea maioria das mortes estão concentradas no departamento de Norte de Santander. 
 
Chama a atenção para o número crescente de pacientes mortos por causa de dengue e chikungunya. 
A união desses dois vírus foi nomeado localmente como chikundengue. De acordo com especialistas 
uma das dificuldades em diagnosticar os casos, é distinguir os sintomas, as semelhanças que mantêm 
ambas as infecções, informou Caracol Radio. 
 
O Instituto Nacional de Saúde agora investigando outras 177 mortes relacionadas ao vírus. 
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COREIA DO SUL COMUNICA FIM DA EPIDEMIA DE MERS 
27/07/2015 21h42 

A Coreia do Sul declarou nesta terça-feira o fim da epidemia da Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio (MERS, sigla em inglês), informou a agência de notícias Yonhap. 
 

Após ser detectada, em 20 de maio, a MERS matou 36 pessoas e contaminou outras 186 na 
Coreia do Sul. 
 

O primeiro caso de MERS na Coreia do Sul foi detectado em 20 de maio, quando um homem 
de 68 anos foi diagnosticado com o vírus depois de uma viagem à Arábia Saudita. 
 

O coronavírus MERS, contra o qual não existe vacina, apresenta uma taxa de mortalidade de 
quase 35%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/afp/2015/07/27/coreia-do-sul-comunica-fim-da-epidemia-de-mers.htm
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GUILLAIN-BARRÉ: PERNAMBUCO INVESTIGARÁ RELAÇÃO DA SÍNDROME COM ZIKA E 

DENGUE 
28 de julho de 2015 

 
Depois de a Bahia anunciar que tem adotado estratégias para investigar a síndrome de 

Guillain-Barré (doença neurológica rara e autoimune que provoca quadro progressivo de paralisia em 
membros do corpo e fraqueza muscular), a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE) 
informou que também iniciará o mesmo processo. Serão analisados minuciosamente 64 casos da 
síndrome registrados no Estado ao longo do primeiro semestre deste ano. 
 

“São pessoas que passaram por internamento, em unidades públicas de saúde, por causa de 
Guillain-Barré, segundo dados do Sistema de Informação Hospitalar”, diz o diretor geral de Controle 
de Doenças e Agravos da SES/PE, George Dimech. O interesse em fazer essa investigação parte da 
premissa de que a síndrome pode ter relação com doenças causadas por vírus, especialmente 
dengue, zika e chicungunha. 
 

“Dos 76 casos da síndrome de Guillain-Barré registrados na Bahia, 26 estão relacionados com 
pessoas que tiveram dengue e zika. O Brasil mudou o olhar para a síndrome a partir do cenário 
baiano. Mas é bom frisar que não há motivos para pânico, pois é uma minoria de casos de dengue e 
zika que pode evoluir para Guillain-Barré”, frisa George. 
 

“Para criarmos um panorama mais fiel sobre a possível relação entre esses casos de Guillain-
Barré, dengue e zika em Pernambuco, vamos revisar cada uma das confirmações da síndrome nos 
prontuários e, se necessário, iremos às residências dessas pessoas. Certamente, daqui a três meses, 
teremos uma avaliação mais concreta”, ressalta George. 
 

Em Pernambuco, foram registrados 45 casos de Guillain-Barré no primeiro semestre de 2014; 
81 no mesmo período de 2013; 28 no mesmo período de 2012. “Não é possível dizer hoje se o 
número de pessoas com a síndrome tem relação com dengue ou zika. Provavelmente, alguma outra 
virose pode também ter contribuído com o aumento no número de casos. Vamos investigar.” 
 
Registro na literatura médica 
 

O neurologista Igor Bruscky, mestre em neurologia pela Universidade de Pernambuco (UPE), 
fala sobre essa associação entre a síndrome de Guillain-Barré e infecções virais. “Já foi feita 
associação com dengue e Epstein-Barr, vírus que causa a mononucleose. Recentemente, foi 
publicado um artigo que faz a relação entre a síndrome e zika”, diz o médico. Ele se refere a um 
estudo, publicado em março de 2014, na revista científica Eurosurveillance. Os pesquisadores 
descreveram o primeiro caso de Guillain-Barré que ocorreu imediatamente após a infecção pelo vírus 
zika na Polinésia Francesa, na Oceania. 
 

A neurologista Carolina Cunha, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, ligado à UPE, salienta 
que, após a epidemia de zika na Polinésia Francesa, a incidência de síndrome de Guillain-Barré foi 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2015/07/28/guillain-barre-pernambuco-investigara-relacao-da-sindrome-com-zika-e-dengue/
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aumentada em 20 vezes. “Mas ainda não dispomos de dados oficiais sobre as manifestações 
neurológicas do vírus zika em Pernambuco”, diz a médica, que é chefe do serviço de Neurologia do 
Hospital Esperança, no Recife. 
 

Ela acrescenta que 70 casos de complicações neurológicas relacionadas ao vírus zika foram 
descritas entre 2013 e 2014 na Polinésia Francesa, sendo 38 casos de Guillain-Barré. “Porém, outras 
manifestações neurológicas também foram relacionadas ao vírus, como encefalite, meningo-
encefalite, mielite e paralisia facial”, frisa Carolina Cunha. 
 

A recuperação de Guillain-Barré, de acordo com a médica, pode levar de meses a anos. A 
mortalidade é em torno de 5%. Ela acrescenta que também há descritas associações entre a 
síndrome e o citomegalovírus, o Epstein-Barr, o HIV, as hepatites A, B ou C. 
 

É importante reforçar que Guillain-Barré é causada por um erro no sistema imunológico. 
“Quando somos infectados por algum vírus, produzimos anticorpos contra ele. Pode ser dengue, zika, 
chicungunha ou outro. Quem desenvolve a síndrome é vítima do próprio sistema imunológico, que 
ataca por engano os nervos, levando à fraqueza muscular”, explica Igor Bruscky. 
 
Estudo com pacientes do Hospital da Restauração 
 

O neurologista comenta que, em 2005, foi realizado um estudo sobre complicações 
neurológicas da dengue no Hospital da Restauração (referência em neurologia em Pernambuco), 
envolvendo 41 pacientes. “Desse total, nove apresentaram Guillain-Barré. Então, podemos ver que a 
ocorrência da síndrome como complicação de uma infecção viral não é um evento novo ou 
desconhecido”, diz Igor. 
 

“Em períodos de epidemia de infecções virais, ocorre um aumento considerável dos casos de 
Guillain-Barré, como atualmente. Como não ocorre a notificação, grande parte dos casos não entra 
nas estatísticas”, complementa o médico. 
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SP TEVE HIPEREPIDEMIA DE DIARREIA NO PRIMEIRO ANO DA CRISE HÍDRICA 
29/07/2015 08h22 
 

O ano em que São Paulo imergiu na crise hídrica também foi marcado por uma 
hiperepidemia de diarreia aguda, que dura de 2 a 14 dias e pode causar cólicas e febre. Dados 
divulgados pela Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, vinculada à Secretaria 
Estadual da Saúde, mostram que 315 mil casos foram registrados no Estado em 2014, uma média de 
863 ocorrências por dia. 
O levantamento foi apresentado em maio deste ano durante evento na Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo (USP), quando Eliana Suzuki, diretora do departamento que também é 
ligado ao Centro de Vigilância Epidemiológica, classificou a situação como "hiperepidêmica" e a 
relacionou ao problema de falta d'água. Em nota enviada na última sexta-feira (24), a secretaria 
informou que os dados "são preliminares" e que "qualquer conclusão é precipitada, alarmista e pode 
levar a um pânico desnecessário". 

Intitulada "Agravos para a Saúde Humana Decorrentes de Águas Não Potável", a 
apresentação revela que o pico de diarreia aguda aconteceu em fevereiro, quando o índice superou 
em 70% a média de casos para o período - foram 34 mil ante os 20 mil calculados entre 2008 e 2013. 
Só na capital, foram 9.900 registros na sétima semana do ano, o que representa mais que o dobro 
(110%) da média do período, que é de aproximadamente 4.700 ocorrências. 

Naquele mês, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) lançou o 
programa de bônus para estimular a economia e iniciou o racionamento de água noturno por meio 
da redução da pressão nas tubulações, com o objetivo de diminuir a produção do sistema Cantareira, 
que já estava em situação crítica. A manobra provoca cortes no abastecimento e expõe a rede 
pública ao risco de contaminação por infiltração do lençol freático. 

Em fevereiro deste ano, quando o racionamento já começava no início da tarde, um dirigente 
da Sabesp admitiu à reportagem que as manobras operacionais podem deixar parte da rede 
despressurizada em pontos altos da cidade. No mesmo mês, o diretor metropolitano da Companhia, 
Paulo Massato, afirmou que isso só aconteceria em caso de rodízio. Em abril, a reportagem mostrou 
que ao menos cinco ruas no Jardim Paulistano, na zona norte paulistana, receberam água da Sabesp 
contaminada, e alguns moradores ficaram com diarreia. 

Volume morto do manancial 

No evento de maio, Eliana lista como uma das causas da propagação de diarreia aguda 
algumas ações adotadas pela Sabesp, como a redução da pressão e a captação de água do volume 
morto do manancial. Outro motivo apontado por ela foi a migração dos consumidores para fontes 
alternativas, como caminhão-pipa e poços artesianos, que aumentam o risco de consumo de água de 
má qualidade. 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/07/29/sp-teve-hiperepidemia-de-diarreia-no-primeiro-ano-da-crise-hidrica.htm
http://noticias.uol.com.br/sao-paulo
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"Se vê, claramente, que o número de casos de diarreia está muito maior. A gente evidencia 
que, com a falta de água e consequência que isso traz, 2014 foi hiperepidêmico", disse Eliana. 
Segundo ela, a crise hídrica também comprometeu a higiene alimentar e pessoal, o que contribui 
para a ocorrência do problema. "Com menos água, se lava menos os alimentos, mesmo os 
restaurantes diminuem o controle." 
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EBOLA ATINGE NÍVEL MAIS BAIXO EM UM ANO, MAS SERRA LEOA VOLTA A PREOCUPAR 
Publicado em 29/07/2015, às 18h42 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) comemorou nesta quarta-feira (29) que o número de 
infecções semanais pelo vírus Ebola tenha atingido seu nível mais baixo em mais de um ano na África 
ocidental, mas manifestou sua preocupação com Serra Leoa.  

Não houve mais do que quatro casos confirmados na Guiné e três em Serra Leoa na semana 
de 20 de julho, informou a OMS em seu último relatório semanal sobre a epidemia.  

A organização alertou, contudo, que um dos casos em Serra Leoa - um paciente morto após 
ter ido à capital Freetown, na região de Tonkolili (centro) - representava "um risco consequente de 
transmissão posterior".  

O paciente foi diagnosticado positivo para o vírus após sua morte no hospital, em 23 de 
julho. A OMS estima que ele manteve contato com pelo menos 500 pessoas, todas elas em Tonkolili, 
"várias delas consideradas de alto risco". Tonkolili registrou seu primeiro novo caso em julho, 
encerrando um período de 150 dias sem novas infecções.  

A situação é melhor na Libéria, onde não houve novos casos durante a mesma semana, após um 
breve ressurgimento do vírus há um mês.  

O presidente de Serra Leoa, Ernest Bai Koroma, anunciou no último domingo um plano de 
retomada pós-Ebola para redirecionar a economia, a saúde e a educação, e erradicar o vírus no país.  

Este plano foi divulgado após a cúpula de 10 de julho de Nova York durante a qual os três 
países mais afetados pela epidemia de Ebola (Serra Leoa, Guiné e Libéria) receberam de doadores 
promessas de financiamento de 3,4 bilhões de dólares para ajudar a impulsionar suas economias.  

A epidemia de Ebola na África ocidental, a mais grave desde a identificação do vírus na África 
central em 1976, começou em dezembro de 2013 no sul da Guiné. A crise deixou mais de 11.200 
mortos em 27.700 casos identificados, segundo a OMS.  

Mais de 99% das vítimas se concentram na Guiné, em Serra Leoa e na Libéria, onde a doença 
desorganizou os sistemas de saúde, devastou as economias e afugentou os investidores 
internacionais.  

 
 
 
 
 

 
 
 

http://noticias.ne10.uol.com.br/mundo/noticia/2015/07/29/ebola-atinge-nivel-mais-baixo-em-um-ano-mas-serra-leoa-volta-a-preocupar-559352.php
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DENGUE E CHIKUNUGNYA - BRASIL, SITUAÇÃO EPIDEMIOLOGICA, INFORMAÇOES OFICIAIS 
Published Date: 2015-07-30 20:40:06 

 

Dengue 

 

Número de casos até a semana epidemiológica (SE) 26 (04/01/15 a 04/07/15): 1.254.907 casos 

prováveis de dengue em todo o país (casos notificados, incluindo todas as classificações, exceto 

descartados). 

Número de casos prováveis, segundo região do país: 

- região Sudeste: 810.582 casos (64,6%) 

- região Nordeste: 213.188 casos (17%) 

- região Centro-Oeste: 150.022 casos (12%) 

- região Sul: 54.671 casos (4,3%) 

- região Norte: 26.444 casos (2,1%) 

Número de casos descartados: 329.752 casos suspeitos descartados [por qual critério? Foram 

confirmados como casos de qual agravo? Seriam casos de Chikungunya? De Zika? - Mod. RNA] 

 

Incidência de casos prováveis de dengue (número de casos/100.000 hab.), segundo regiões 

geográficas: 

- região Centro-Oeste: 985,7 casos/100.000 hab. 

- região Sudeste: 952,3 casos/100.000 hab. 

Estados com maior incidência: 

- Goiás: 1.715,6 casos/100.00 hab. 

- São Paulo: 1.341,6 casos/100.000 hab. 

- Minas Gerais: 770,0 casos/100.000 hab. 

 

Número de casos fatais: 530 óbitos por dengue (aumento de 57% em comparação com o mesmo 

período de 2014, quando foram confirmados 321 óbitos); 72,6% na região Sudeste. 

Sorotipos circulantes: 

- em 2015, 6.084 amostras de 14.068 positivas (43,2%): DENV1 (93,2%); DENV4 (5,6%); DENV2 

(0,8%); DENV3 (0,3%). 

 

Chikungunya 

 

Número de casos autóctones: 

- 2014 (entre as semanas Epidemiológicas 37 e 53): notificados 3.657 casos autóctones suspeitos de 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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febre de chikungunya em 08 municípios, pertencentes aos estados: Bahia, Amapá, Roraima, Mato 

Grosso do Sul, Distrito Federal. 

- 2015 (até a SE 26): notificados 8.644 casos autóctones suspeitos de febre de Chikungunya: 3.535 

foram confirmados (120 por critério laboratorial e 3.415 por critério clínico-epidemiológico) e 4.836 

continuam em investigação. 

Casos importados: foram registrados casos importados confirmados por laboratório nos estados: 

Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e São Paulo. 
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SÍFILIS: FORÇA TAREFA É MONTADA PARA CONTER A INCIDÊNCIA DA DOENÇA 

31/07/2015 20:12  

Com o objetivo de conter o aparecimento de novos casos de Sífilis e Sífilis Congênita, a Secretaria de 

Estado da Saúde (SES) montou uma força tarefa em parceria com a Secretaria de Saúde de Aracaju 

(SMS) para realizar ações específicas sobre a doença nos bairros com maior incidência da doença. 

Os principais soldados são os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e as gestantes são o grande alvo. 

Três ações principais farão parte da estratégia da guerra contra a Sífilis na capital sergipana: busca 

ativa das gestantes, o incentivo ao uso da camisinha e disponibilização de preservativos nos bairros. 

Os agentes de saúde farão a busca ativa das gestantes verificando a situação de saúde delas e do pré-

natal. Deverão andar sempre com camisinhas para distribuir nas visitas e identificar os locais 

estratégicos para disponibilização dos preservativos, a exemplo de fábricas, estabelecimentos 

comerciais, Centros de Referências de Assistência Social, entre outros. 

“A parceria entre as Secretarias de Estado e de Aracaju da Saúde tem o objetivo de estimular os 

agentes a serem mais atuantes e conter o aparecimento de novos casos da doença. Serão mais de 

quatro bairros da capital prioritários para a ação”, disse Almir Santana, gerente do programa 

Estadual DST/AIDS. 

“Queremos lembrar a população que as camisinhas, masculinas e femininas, são distribuídas 

gratuitamente e não dependem de receita médica ou de qualquer outro profissional de saúde para o 

uso. Os preservativos são distribuídos pelo Ministério da Saúde para os Estados e Municípios e 

qualquer pessoa pode e deve ter acesso a eles sem nenhuma condição ou restrição”, destacou Almir 

Santana. 

http://aquiacontece.com.br/noticia/2015/07/20/sifilis-forca-tarefa-e-montada-para-conter-a-incidencia-da-doenca

