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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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NÚMERO DE CASOS DE SARAMPO NO CEARÁ CHEGA A 164, DIZ BOLETIM 
01/08/2015 08h58 

 

O número de casos confirmados em 2015 no Ceará chegou a 164, de acordo com boletim 

epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (31) pela Secretaria da Saúde. São 20 casos a mais em relação 

ao último boletim divulgado no final de maio. São três casos a mais em relação ao boletim divulgado em 

junho. 

De acordo com o boletim, os municípios que tiveram mais casos foram Fortaleza e Caucaia, ambos 

com 70 registros. 

O Ceará vive um surto de sarampo que já dura 19 meses, sendo este considerado extensão do 

surto de sarampo de Pernambuco que ocorreu nos anos de 2013 e 2014. Mesmo com novos casos, a 

incidência de sarampo desacelera no Ceará. Em 2014, o estado havia registrado 694 casos. 

O ministro da Saúde, Arthur Chioro, em visita a Fortaleza nesta sexta-feira, destaca o 

desaceleramento no número de casos da doença no estado. "Nós estamos caminhado muito bem, estou 

muito satisfeito com os resultados. Nós já temos algumas semanas que não identificamos novos casos e 

precisamos completar o tempo necessário para dizer que conseguimos controlar o sarampo", diz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/08/numero-de-casos-de-sarampo-no-ceara-chega-164-diz-boletim.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ceara
http://g1.globo.com/ce/ceara/cidade/fortaleza.html
http://g1.globo.com/ce/ceara/cidade/caucaia.html
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POLÍTICA VAI FORTALECER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA 

INFÂNCIA 

05/08/2015 18h16  

 

Objetivo é alinhar programas e recursos para consolidar e ampliar conquistas como a redução da 
mortalidade infantil e materna e a queda da desnutrição 

Para intensificar e alinhar as ações dos governos federal, estaduais e municipais, o ministro da 
Saúde, Arthur Chioro, assinou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. “A Política 
sintetiza de maneira simples e clara para os gestores estaduais, municipais e profissionais de saúde, os 
grandes eixos de ações que compõem uma atenção integral à Saúde da Criança e aponta estratégias e 
dispositivos para a articulação das ações e da rede de serviços de saúde nos municípios e regiões de 
saúde”, disse o ministro. 

A política vai promover o aleitamento materno e atenção à criança da gestação aos nove anos de 
idade. O texto tem especial atenção à primeira infância (zero a cinco anos) e às populações de maior 
vulnerabilidade, como crianças com deficiência, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, e em situação de rua. 

Avanços 
Nos últimos anos, o Brasil tem conseguido avanços importantes para melhorar a saúde das 

crianças brasileiras. Segundo o Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos do Milênio (ODM) 
2013, o Brasil alcançou em 2012 a meta internacional de diminuição da mortalidade na infância (menores 
de cinco anos) e infantil (menos de um ano de idade) antes da data limite. 

O índice, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), previa a redução em 2/3 da 
mortalidade desse público entre 1990 e 2015. No Brasil, a taxa passou de 53,7 óbitos por mil nascidos vivos 
em 1990 para 17,3 óbitos por mil nascidos vivos em 2012, uma redução de 67,7%. O País também já 
atingiu a meta estabelecida em relação às mortes de crianças com menos de um ano de idade 
(mortalidade infantil), passando de 47,1 óbitos por mil nascidos vivos em 1990 para 14,9 óbitos por mil 
nascidos vivos em 2012, queda de 68,3%. 

O Ministério da Saúde avalia que esses avanços decorrentes de ações como a ampliação da 
cobertura da atenção básica, do acesso à vacinação, das taxas de aleitamento materno e do nível de 
escolaridade da mãe, além da diminuição da pobreza obtida pelo programa Bolsa Família. Essas ações se 
somam a outras políticas públicas que levaram à quase extinção de internações por desnutrição (agravo 
praticamente residual no País), por doenças imunopreveníveis (sarampo, difteria, tétano neonatal, 
poliomielite, varíola, rubéola, meningites) e por diarreia/pneumonia. 

O aumento das consultas de pré-natal é outro exemplo de ação realizada pelo Ministério da Saúde 
com estados e municípios que contribuiu para a redução da mortalidade infantil e materna. Somente em 
2014, foram realizadas mais de 20 milhões de consultas de pré-natal pelo SUS, o que representa aumento 
de 57% em relação a 2007 (quando foram realizadas 12,7 milhões de consultas). 

Para os avanços continuarem, medidas como a Lei nº 1.153/2014 que cria a estratégia Hospital 
Amigo da Criança estão sendo implementadas.  A lei estimula que as unidades hospitalares estabeleçam 
uma Política de Aleitamento Materno, condições para um parto humanizado e cuidado à criança. Em 
contrapartida, os hospitais, ao cumprirem os requisitos necessários para se tornarem Amigo da Criança, 

http://www.brasil.gov.br/saude/2015/08/politica-vai-fortalecer-acoes-de-promocao-da-saude-da-crianca-brasileira
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recebem incentivos financeiros que variam de 2,5% a 17% sobre os recursos destinados aos partos e 8% 
para cada criança nascida na unidade. 
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LEGIONELOSE - EUA (NOVA IORQUE), SURTO, ATUALIZAÇÃO, AUMENTO DO NÚMERO DE 
CASOS E DE OBITOS 
Published Date: 2015-08-08 12:45:46 
 
 

Um surto sem precedentes da doença do legionário na cidade de Nova Iorque provocou a morte de 
10 pessoas e deixou um total de 100 doentes nas últimas 3 semanas. Todas as pessoas falecidas são 
adultos de idade média ou pessoas mais velhas que já tinham problemas de saúde. Cinquenta e três 
pessoas doentes foram submetidas a tratamento e tiveram alta do hospital, segundo informam 
meios locais. 
 
O surto se originou no passado 10 de julho [2015] em torres de refrigeração situadas no sul dos 
Bronx. Cinco delas, que deram positivo para bactéria, já foram descontaminadas. O Departamento de 
Saúde está examinando 17 edifícios na zona próxima ao surto. Funcionários locais se 
comprometeram, segundo informa a CBS, fazer tudo o que esteja ao seu alcance: "Estamos fazendo 
tudo que podemos. Temos a atenção da cidade e, agora, a do estado ", disse Rubén Díaz Jr., 
presidente do bairro do Bronx. 
 
Num comunicado da câmara municipal de Nova Iorque, se advertia os cidadãos que permanecessem 
atentos perante possíveis sintomas e se pedia calma, já que a doença tem tratamento. 
"Continuaremos vigiando todas as frentes, assegurando a saúde e a segurança dos nova-iorquinos, 
abordando a _Legionella_ desde a fonte e assegurando que os cidadãos afetados que precisem 
tenham o tratamento adequado", disse o prefeito da cidade, Bill de Blasio. Além disso, se assegurou 
que as torres de refrigeração contaminadas não afetaram a água do Bronx, que continua sendo 
totalmente segura. 
 
A responsável de Saúde, Mary Bassett, qualificou este surto como o maior da história de Nova Iorque 
e informou que todas as torres de refrigeração da cidade devem ser desinfetadas nos próximos dias. 
O governador, Andrew Cuomo, anunciou que o estado oferecerá testes da doença dos legionários de 
forma gratuita: "Oferecer o teste grátis deve ajudar a restaurar a confiança de que o Governo está 
tomando todas as precauções possíveis" e acrescentou que "o teste proporcionará dados valiosos 
sobre a quantidade de legionella nos sistemas de todo o estado e sobre qualquer perigo potencial 
nos arredores do Bronx ou em outras partes do estado". 
 
Além das 10 mortes produzidas pela doença dos legionários até o momento em Nova Iorque nas 
últimas semanas, é preciso somar o falecimento de uma mulher que, após ter sido diagnosticada 
desta doença, faleceu na quinta-feira passada [31/julho/2015] num hospital de Cleveland, no estado 
de Ohio. A informação foi confirmada pelo próprio hospital, que assegurou que não há mais casos 
locais. 

 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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