
       

PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

  

  

 

 

 

 

 

CLIPPING 
 

 

 

 

 

Recife 

 30/08/2015 



1 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

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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CASOS DE PESTE HUMANA AUMENTAM EXTRAORDINARIAMENTE NOS EUA 
25 Ago 2015  

 
(AFP) - Os Estados Unidos padeceram de um número incrivelmente alto de casos humanos de peste 
desde abril: onze, dos quais três foram mortais, anunciaram autoridades de saúde nesta terça-feira. 
 
"Não está clara a razão pela qual em 2015 o número de casos é superior ao normal", indicaram os 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), ao destacarem que onze 
casos em quatro meses é algo muito pouco habitual. 
 
"Entre 2001 e 2012, o número de casos humanos de peste nos Estados Unidos se manteve entre 1 e 
17", segundo o texto dos CDC, A média anual na última década tem sido de três. 
 
A peste, uma doença incomum e perigosa causada pela bactéria Yersinia pestis, é transmitida por 
roedores e suas pulgas e é hoje em dia facilmente tratável com antibióticos. Contudo, fez estragos 
até os tempos modernos ao ponto de causar verdadeiro terror nas populações. 
 
Também pode ser transmitida pelo contato próximo com uma pessoa ou um animal infectado, entre 
eles cachorros e gatos, alertaram os CDC. 
 
Neste ano, os casos foram registrados no oeste dos Estados Unidos: quatro no Colorado, dois no 
Arizona, dois no Novo México, dois na Califórnia e um em Oregon. 
 
Três pacientes de 16, 52 e 79 anos faleceram. 
 
A taxa de mortalidade da peste alcançava 93% até que a descoberta dos antibióticos permitiram 
reduzí-la em torno de 16%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2015/08/25/casos-de-peste-humana-aumentam-extraordinariamente-nos-eua.htm


4 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

BACTÉRIA EM COMIDA DE FESTA INTOXICA 107 PESSOAS E PODE TER MATADO MULHER 
25/08/2015 16h58 

Um laudo da Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá, divulgado 
nesta terça-feira (25), apontou que a contaminação alimentar em 107 pessoas durante uma tradicional 
festa no município de Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá, foi provocada pela presença da bactéria 
salmonela. Uma dona de casa, de 51 anos, morreu após dar entrada no hospitalda cidade com quadro de 
infecção grave e a família acredita que seria por complicações com intoxicação alimentar. 
 
Segundo a Vigilância Sanitária, a causa da contaminação foi detectada em exames de fezes de pacientes 
analisados por um laboratório de Cuiabá. As amostras também apontaram a presença de norovírus, que 
pode provocar vômito, febre, perda de apetite, dores abdominais, além de diarreia. 
 
A intoxicação ocorreu no dia 14 de junho, quando mais de 200 pessoas participavam de um almoço 
organizado por moradores da comunidade Santo Antônio, na zona rural do município. Na festa, os 
moradores teriam consumido churrasco, mandioca, vinagrete e salada de maionese. 
 
No dia seguinte, muitas pessoas que foram ao evento procuraram o hospital público da cidade com 
diarreia, dores abdominais, náuseas, vômitos e febre. Algumas foram internadas com esses sintomas, 
inclusive, a moradora Rosalina Ribeiro Bueno, que morreu 24 horas depois no hospital. A coordenadora da 
Vigilância Sanitária, Eliamarta Machado, disse em entrevista ao G1 que não foi possível verificar quais 
alimentos estavam contaminados pela bactéria. 
 
A maionese que teria sido consumida na festa foi encaminhada ao laboratório para análise, porém, era 
industrializada. “Quando chegamos à festa não havia mais alimentos para o recolhimento e análise. 
Apenas um pote de maionese lacrado havia sobrado e estava na cozinha do local. A contaminação ocorreu 
em outros alimentos consumidos na festa e, provavelmente, foi ocasionada pela falta de higienização”, 
explicou. Eliamarta declarou ainda que não descarta que a morte dona de casa pode ter sido ocasionada 
pela salmonela. 
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CHIKUNGUNYA - BRASIL (CEARÁ), CASOS CONFIRMADOS, IMPORTADOS 

Published Date: 2015-08-26 21:33:38 
 
 
 
O Ceará tem 4 casos confirmados de febre Chikungunya neste ano [2015], sendo 2 em Fortaleza e 2 
no município de Aracati, situado a 150 Km da Capital. 
 
Ao todo, 515 casos suspeitos foram notificados, em 2015, pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). 
Dos casos confirmados, 3 foram trazidos do Oiapoque, no Amapá, e um da República Dominicana, 
esclarece o órgão estadual. 
 
Na nota técnica do último dia 14 [agosto/2015], a Sesa alerta que, diante da infestação do mosquito 
em quase todos os municípios cearenses e do intenso fluxo de turistas vindos de áreas com 
transmissão, o Ceará já apresenta risco de introdução e circulação viral. 
 
Em 2014, ano de introdução da doença no Estado, dos 53 casos notificados, 6 foram confirmados, 
sendo 4 em Fortaleza, 1 em Brejo Santo e 1 em Aracoiaba. Todas as ocorrências foram em pessoas 
que viajaram para países com transmissão da doença: República Dominicana, Suriname e Taiti. 
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