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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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APLICATIVOS DE ENCONTRO PODEM INICIAR UMA EXPLOSÃO DE HIV, DIZ MÉDICO 

BRITÂNICO 

Por iG São Paulo | 03/11/2015 16:48  

Peter Greenhouse, médico especialista da Associação Britânica para a Saúde Sexual e HIV, culpa os 
aplicativos de encontro, como o Tinder e o Happn, pelo aumento recente nas taxas de doenças 
sexualmente transmissíveis. 

“Você é capaz de trocar de parceiros mais rapidamente com um aplicativo de encontros. Quanto 
mais rápido você troca de parceiros, mais suscetível você está a infecções. Se muitas pessoas 
trocarem de parceiros rapidamente e elas tiverem doenças sexualmente transmissíveis não tratadas, 
isso pode iniciar uma explosão de HIV na população heterossexual. Aplicativos podem fazer isso”, 
afirmou Peter. 

Ele acredita que estes aplicativos estão estimulando a cultura do sexo casual e que é necessário que 
eles invistam mais tempo em exibir mensagens para incentivar o sexo seguro entre seus usuários. 

A representante do aplicativo Happn, Marie Cosnard, rebate as acusações e diz que a culpa não é dos 
aplicativos. Ela afirma que os aplicativos estão apenas seguindo tendências sociais e mudanças de 
comportamento que vêm se desdobrando há décadas: “Existe uma liberalização de atitudes em 
relação ao número de parceiros, o status das relações e sobre o casamento, divórcio, etc. Assim, a 
ascensão de qualquer DST não é realmente ligado aos aplicativos em si. O problema é muito mais 
amplo". 
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NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE MICROCEFALIA AGORA É OBRIGATÓRIA EM PERNAMBUCO  

Publicado em 04/11/2015, às 08h44 

Durante um ultrassom realizado na 22ª semana de gravidez, a inspetora de qualidade Valéria Araújo, 
23 anos, recebeu a notícia de que a filha apresentava o tamanho da cabeça menor do que o normal 
para a idade gestacional, condição chamada de microcefalia. Desde então, os médicos investigam o 
que pode ter levado a menina, nascida no dia 8 de outubro, a ter desenvolvido essa anomalia 
congênita, que passou a ser de notificação compulsória imediata em Pernambuco devido ao 
aumento no número de casos. “De agosto até outubro, tivemos conhecimento de 90 recém-nascidos 
com microcefalia. Entre 2011 e 2014, a média era de nove registros por ano”, diz a secretária-
executiva de Vigilância em Saúde de Pernambuco, Luciana Albuquerque.  

Na tentativa de descobrir a causa da microcefalia apresentada pela filha, Valéria já fez alguns 
exames. “Foram descartados citomegalovírus, toxoplasmose e rubéola”, diz Valéria, referindo-se a 
infecções congênitas que podem estar relacionadas à microcefalia. No próximo dia 10, ela vai ao 
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc) para que especialistas possam fazer uma investigação 
criteriosa do caso. O Huoc, o Hospital Barão de Lucena e o Instituto de Medicina Integral Professor 
Fernando Figueira foram as unidades de saúde que começaram a notar uma mudança do padrão de 
ocorrência da microcefalia no Estado.  

“Agora, a partir da notificação obrigatória e imediata, chegamos até as mães nas unidades de saúde 
e, dessa maneira, começamos a investigar todas as possibilidades que podem ter causado a 
microcefalia”, informa Luciana Albuquerque. O trabalho com suporte da Organização Pan-Americana 
da Saúde e do Ministério da Saúde, que direcionou seis profissionais do Programa de Treinamento 
em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (Episus) para ajudar a fazer busca 
ativa dos casos. 

Apesar de infecções congênitas entrarem na lista de hipóteses que podem explicar o aumento na 
incidência da microcefalia, especialistas acreditam que outro agente esteja por trás da atual situação 
no Estado e investigam uma possível relação entre os casos com a infecção pelos vírus da dengue, 
chicungunha e zika durante a gestação. Uma nota técnica de 30 de outubro da Secretaria Executiva 
de Vigilância em Saúde informa que parte das mães relatou presença de exantema (erupção cutânea 
com pontos vermelhos) em alguma fase da gestação, mas isso não é o suficiente para fazer relação 
da microcefalia com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, especialmente pela zika, que tem o 
exantema como uma das características.  

Especialistas acreditam que, dos 110 mil casos de dengue já notificados neste ano em Pernambuco, 
80% sejam, na realidade, de zika, cuja confirmação só é feita pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará.  
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ZIKA VÍRUS - CABO VERDE (PRAIA), CASOS CONFIRMADOS, AUTOCTONES, SURTO 
Published Date: 2015-11-03 16:02:05 
 
O Ministério da Saúde de Cabo Verde confirmou hoje [02/novembro/2015] a existência de um surto 
de vírus Zika, adiantando que, desde setembro [2015], foram atendidos cerca de 1.000 casos 
compatíveis com esta doença, transmitida da mesma forma que a dengue. 
 
A informação foi avançada hoje [02/novembro/2015] em conferência de imprensa pela ministra da 
Saúde, Cristina Fontes Lima, e pelo diretor-geral da Saúde, Tomás Valdez, depois de as análises às 
amostras de sangue enviadas em outubro [2015] para o Instituto Pasteur de Dakar terem dado 
positivas para o vírus Zika. 
 
"Os exames laboratoriais [...] confirmaram a infecção por vírus Zika. Pela primeira vez é identificada a 
circulação deste vírus no país. Das 64 amostras, 17 foram positivas", disse Cristina Fontes Lima. Por 
outro lado, sublinhou, que as mesmas análises permitiram descartar infeções pelos vírus da dengue, 
chikungunya, febre amarela, sarampo, rubéola, entre outras doenças. "As amostras foram negativas 
para a dengue e não se revelou a circulação recente da dengue na população", sublinhou a ministra, 
adiantando que a transmissão do vírus Zika se dá através da picada do mesmo mosquito transmissor 
da dengue, o _Aedes aegypti_. 
 
Por seu lado, o diretor-geral da Saúde, Tomás Valdez, adiantou que "até dia 01 de novembro [2015] 
oram atendidos, desde finais do mês de setembro [2015] no HAN (Hospital Agostinho Neto) e nos 
centros de Saúde da Praia, aproximadamente 1.000 casos com sintomas compatíveis com a infecção 
por vírus Zika, apresentado manchas vermelhas na face, troco e braços com forte comichão, dores de 
cabeça e febre baixa". Em média, os serviços de saúde têm atendido 50 a 60 casos por dia 
relacionados com esta infeção, tendo já sido criada uma linha de atendimento específica na urgência 
do Hospital Agostinho Neto. 
 
De acordo com Tomás Valdez os casos até agora registados são "essencialmente na cidade da Praia", 
tendo-se registado 2 ou 3 casos nos municípios de Santa Cruz e São Domingos, também na ilha de 
Santiago, mas todos com ligações à Praia. 
 
"Na nossa sub-região, além da Nigéria foram registados casos na Serra Leoa, Costa do Marfim e 
Senegal, em 2009 e 2011, e este ano [2015] estão a registrar-se casos no Brasil, particularmente no 
Nordeste com o qual temos uma relação de maior proximidade, com a deslocação de pessoas nos 
dois sentidos", disse. Acrescentou, no entanto, que não é ainda possível relacionar este surto com a 
epidemia do mesmo vírus atualmente em curso no Brasil. 
 
Tomás Valdez desmentiu também os rumores de que teria sido detectado na Praia um caso de 
dengue, adiantando que quer as análises feitas em Cabo Verde, quer as realizadas pelo Instituto 
Pasteur descartaram essa possibilidade. "Neste momento não há circulação de vírus da dengue na 
população", garantiu. 
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As autoridades adiantaram que os serviços de saúde continuam alerta e apelaram para a 
responsabilidade da população para que evitem comportamentos que favoreçam a proliferação de 
mosquitos. 
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MÉDICO DIZ QUE AEDES AEGYPTI PODE TRANSMITIR NYONG-NYONG; FIOCRUZ NEGA 
Atualizado em 27/10/2015 21h15 

O médico patologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal 
da Bahia (UFB), Mitermayere Galvão dos Reis, afirmou, em entrevista ao Bom Dia MS de segunda-
feira (26), que o mosquito Aedes aegypti, conhecido por transmitir doenças graves como a dengue, a 
febre chikungunya e a zika, poderia transmitir a virose nyong-nyong. 

Na segunda (26) e nesta terça-feira (27), o Bom Dia MS abordou o assunto. Nesta terça, o G1 
também publicou reportagem com base na informação do pesquisador. 

Depois disso, a Fiocruz entrou em contato com o G1 e divulgou a seguinte nota: “O site G1 está 
veiculando informação equivocada sobre o vírus nyong-nyong. Em primeiro lugar, a Fiocruz não 
descobriu o vírus. Ele é amplamente conhecido pela comunidade internacional há vários anos. Em 
segundo lugar, a doença nyong-nyong é restrita à África (não chegou ao Brasil) e é transmitida pelo 
mesmo mosquito (vetor) da malária, o Anopheles. Segundo os pesquisadores, ainda não há casos 
relacionando a doença ao Aedes aegypti – conforme informa a matéria. Também não há registros da 
doença no Brasil. O vírus nyong-nyong produz febre, dores nas articulações e pertence à mesma 
família do chikungunya.” 

Procurado, Mitermayere Galvão dos Reis declarou que se enganou ao dizer que o Aedes aegypti 
poderia transmitir nyong-nyong. “Ele [vírus] tem clínica muito parecida com chikungunya, mas 
quanto a transmissão é diferente. Eu estive revendo, fui rever toda a literatura, e vi que a chance 
talvez seja pequena”, justificou.. 

De acordo com o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Rivaldo Venâncio, a preocupação maior é 
em relação à zica e à chikungunya. Em todos os casos, o sintoma comum é a febre. 

"No caso do vírus nyong-nyong, ele pertence à mesma família, ao mesmo vírus da família 
chikungunya, vírus que dão acometimento primariamente mais intenso nas articulações. 
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OMS DECLARA FIM DA EPIDEMIA DE EBOLA EM SERRA LEOA 

07/11/2015 09h50 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou neste sábado (7) Serra Leoa livre do ebola, um vírus 
que provocou a morte de milhares de pessoas e uma brutal recessão econômica. 

"Hoje, 7 de novembro de 2015, a OMS declara o fim da epidemia de Ebola em Serra Leoa", anunciou 
Anders Nordstrom, diretor da agência da ONU para Serra Leoa, em uma cerimônia na capital do país, 
Freetown. 

O anúncio foi recebido com muitos aplausos. 

A epidemia, a mais grave desde que o vírus foi identificado na região central da África em 1976, 
provocou mais de 11.300 mortes entre quase 29.000 casos registrados, um balanço que na realidade 
pode ser ainda maior, admite a OMS. 

As vítimas se concentram em 99% em três países limítrofes: Guiné, onde teve início a epidemia em 
dezembro de 2013, Libéria e Serra Leoa. 

Um país é considerado isento do Ebola quando registra dois períodos de 21 dias - a duração máxima 
da incubação do vírus - sem o registro de nenhum novo caso. 

A Libéria também foi declarada livre da epidemia em setembro deste ano após passar 42 dias sem 
novos casos da doença. Segundo a OMS, agora o país passa por um período de vigilância de 90 dias. 
O primeiro anúncio aconteceu em maio, mas o vírus reapareceu no país em junho. 

Já na Guiné, dois novos casos foram confirmados pela OMS em outubro, um em Forecariah, no oeste 
da Guiné, que parece estar ligado a uma cadeia de infecção já conhecida, e outro na capital, Conacri. 
No mais recente relatório semanal, a OMS informou que 382 pessoas estavam sob vigilância em 
Guiné, 141 delas consideradas de "alto risco". 

A epidemia de Ebola na África Ocidental, a mais grave desde a identificação do vírus na África Central 
em 1976, foi declarada em dezembro de 2013 no sul da Guiné, antes de propagar-se para as vizinhas 
Libéria e Serra Leoa. 

Ebola no país 
Serra Leoa, que recebeu críticas por algumas medidas extremas que adotou para erradicar o vírus, 
como o confinamento de toda a população em setembro de 2014 e em março de 2015, sofreu os 
efeitos devastadores da batalha contra a doença. 
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Além das perdas humanas, a epidemia teve um efeito devastador sobre a economia do país, cenário 
de uma das guerras civis mais violentas do continente africano, que deixou 120.000 mortos e 
milhares de mutilados entre 1991 e 2002. 

Segundo o Banco Mundial, a economia do país deve registrar perdas de pelo menos 1,4 bilhão de 
dólares este ano e uma recessão sem precedentes de 23,5% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Além do impacto econômico da epidemia, o país também foi afetado pela queda do preço do ferro e 
a baixa no setor de mineração, já que os investidores internacionais fugiram do país por medo do 
vírus. 
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