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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 SUSPEITOS DE DENGUE NO CEARÁ CRESCE 799% EM 15 DIAS 
CEARÁ 31/01/2015 

 

O Ceará termina janeiro com 998 notificação de casos suspeitos de dengue em 47 cidades. O balanço 
foi apresentado no último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), 
divulgado ontem. Em 15 dias, desde o boletim anterior, o número saltou de 111 para 998 - o que 
representa um aumento de 799%. Do total de suspeitos, foram confirmados 116 casos em 22 
municípios. O boletim ainda informa a confirmação de três casos graves de dengue neste ano: um 
em Aracati, no Litoral Leste, e dois em Barbalha, no Cariri. 

 
O número é apresentado após 2014 ter resultados positivos, com redução de 27% de casos suspeitos 
de dengue no Estado em relação ao ano anterior. Entre as razões, está o período de estiagem - que 
diminui a oferta de água para que o mosquito possa se desenvolver. Como o prognóstico da 
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para 2015 é de 64% de chances 
de chuvas abaixo da média histórica, a dengue teria o mesmo cenário do ano anterior. 

As últimas chuvas, contudo, são apontadas pelo infectologista e professor da Universidade Federal 
do Ceará (UFC) Anastácio Queiroz como fator importante para o aumento. “Em um período tão 
curto, a única explicação é que a chuvas desencadearam a proliferação de mosquitos, que acharam 
criadouros e pessoas já infectadas”, diz. O médico lembra que os cuidados para prevenção da doença 
em casa e nos arredores devem ser constantes. 

Outro ponto de alerta é a febre chikungunya, que também é transmitida pelo Aedes aegypti. “Com o 
número tão alto de suspeitas de dengue é preocupante a proliferação de chikungunya. O ideal seria 
que toda pessoa com suspeita de dengue que tenha dores articulares passasse por exames de 
chikungunya”, indica. 

A Sesa informou, através da assessoria de comunicação, que no próximo dia 9 começa a operação de 
Carnaval de combate à dengue. Carros fumacê percorrerão bairros de Fortaleza e cidades com 
festejos. 

 O POVO procurou a Sesa para entrevista sobre as razões do aumento de suspeitas de dengue, mas a 
assessoria informou que, por conta de transição de gestão, não haveria fonte para entrevista 
disponível ontem. 
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A PESTE BUBÔNICA ESTÁ DE VOLTA E JÁ MATOU DEZENAS DE PESSOAS 

Um surto de peste bubônica matou dezenas em Madagascar, e especialistas temem que esses 
números possam subir. Pelo menos 119 casos foram confirmados até o final do ano passado, 
incluindo 40 mortes, informou a Organização Mundial de Saúde (OMS) em um comunicado. E a 
doença está tomando um rumo alarmante. 

“O surto que começou em novembro passado tem algumas dimensões preocupantes”, afirma a 
OMS. “As pulgas que transmitem esta doença antiga de ratos para os seres humanos desenvolveram 
resistência ao inseticida de combate mais comum”. 

A doença tem se espalhando especialmente em favelas densamente povoadas na capital 
Antananarivo. De acordo com informações de Christophe Rogier, do Instituto Pasteur de 
Madagascar, divulgadas no final do ano passado, casos foram confirmados em pelo menos 20 
distritos além da capital. Rogier é parte de uma equipe que trabalha com a OMS no local para 
combater a doença. 

A peste é causada pela Yersinia pestis, uma bactéria encontrada em roedores e transmitida por 
pulgas. Recentes inundações no país desalojaram dezenas de milhares de pessoas e “um número 
incontável de ratos”, disse Margaret Chan, diretora-geral da OMS. Segundo ela, o temor é que a 
situação ambiental colabore para a proliferação da doença. 

Uma vez que uma pulga infectada morde seres humanos, eles podem desenvolver a peste bubônica, 
que é marcada por inchaço dos gânglios linfáticos. Se as bactérias atingem os pulmões, pode-se 
desenvolver a peste pneumônica. Esta variação é rara, mas mais perigosa do que a peste bubônica, 
porque pode ser transmitida entre humanos através da inalação e tosse. 

 “Se diagnosticada precocemente, a peste bubônica pode ser tratada com sucesso com antibióticos. 
A pneumônica, por outro lado, é uma das doenças infecciosas mais mortais; doentes podem morrer 
24 horas após a infecção”, explica a OMS. 

Segundo a organização internacional, pelo menos 8% dos casos avançam para a peste pneumônica. 
Não está claro, contudo, qual percentagem dos casos atuais compreendem a peste mais letal. 

No passado, epidemias da doença ocorreram na Europa, Estados Unidos, África, Ásia e América do 
Sul. 

A praga era conhecido como o “Peste Negra” na Europa do século XIV, e causou a morte de 50 
milhões de pessoas.  
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NÚMERO DE INFECTADOS POR EBOLA EM GUINÉ DOBRA APÓS DESCOBERTA DE NOVOS 
CASOS 

6/2/2015 às 11h20 

CONACRI, (Reuters) - O número de doentes pelo vírus Ebola dobrou na Guiné na última semana após 
a descoberta de casos previamente desconhecidos pelas autoridades de saúde, informou uma 
autoridade do país nesta sexta-feira. 

Cerca de 24 novos casos suspeitos e confirmados de Ebola foram registrados nas últimas duas 
semanas, levando a um número total de 53 até esta sexta-feira, disse Fode Tass Sylla, porta-voz da 
força-tarefa contra o Ebola da Guiné. 

Sylla disse que o aumento era esperado porque autoridades de saúde só conseguiram acesso agora a 
vilarejos distantes onde habitantes não permitiram o acesso em tentativas prévias. 

Os novos casos destacam as dificuldades das autoridades nos três países mais afetados da África 
ocidental -Guiné, Serra Leoa e Libéria- diante da tentativa de conter a epidemia que já matou quase 
9.000 pessoas. 

Embora o número de casos tenha diminuído no início de 2015, na última semana o número de 
infectados cresceu nos três países pela primeira vez no ano, de acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS). 

Em 10 de janeiro, o governo de Guiné estabeleceu uma meta de 60 dias para erradicar a doença da 
nação, que produz ouro, minério de ferro e bauxita, mas onde 60 por cento da população vive abaixo 
da linha da pobreza. 

Existem dúvidas de que a meta consiga ser atingida por conta da falta de confiança nas autoridades 
de saúde, prática de rituais tradicionais como sepultamentos e desinformação geral sobre a doença. 
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VÍRUS MISTERIOSO QUE PARALISA CRIANÇAS INTRIGA MÉDICOS NOS EUA 
05/02/2015 18:39 

Médicos e pesquisadores dos Estados Unidos tentam decifrar um mistério: nos últimos seis meses 
mais de cem crianças e jovens do país foram vítimas de um ataque de paralisia repentina sem uma 
causa aparente. Os casos começaram em agosto e os sintomas são debilidade repentina em uma ou 
várias extremidades do corpo e a perda da mobilidade. Exames de ressonância magnética nestes 
pacientes mostram uma inflamação na massa cinzenta do cérebro. 

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), em 
Atlanta, está investigando os casos registrados, os fatores de risco e possíveis causas do problema. 

Mas, até agora, o pouco que se sabe é que o CDC chamou a doença de mielite flácida aguda e que 
pode ter relação com um surto de enterovírus que ocorreu no país na mesma época em que foram 
registrados os primeiros casos. 

A mielite flácida aguda é uma doença neurológica que causa debilidade nas extremidades do corpo e, 
nos casos mais graves, paralisia. 

Os primeiros 12 casos ocorreram em agosto de 2014, no Hospital Infantil Colorado em Aurora, no 
Estado americano do Colorado. A partir daí foram 111 casos relatados em 34 Estados americanos. 

"De repente começaram a chegar ao hospital crianças com sintomas pouco usuais. Tinham 
debilidade muscular, perda da mobilidade das estremidades e rigidez no pescoço", disse à BBC 
Mundo o médico Kevin Messacar, que trabalha no hospital. 

A idade das crianças afetadas por este surto era de, em média, sete anos. 

Quase todas as crianças foram hospitalizadas e algumas tiveram que ser ligadas a aparelhos para 
ajudar na respiração, mas todas já estão em casa, recebendo terapia de reabilitação. 

A maior parte dos pacientes também apresentava febre e problemas respiratórios antes da aparição 
dos sintomas neurológicos. 

Cerca de dois terços das crianças em observação melhoraram em uma média de 19 dias e apenas 
uma delas se recuperou totalmente. 

As causas específicas da mielite flácida aguda ainda estão sendo investigadas. 

Mas, os casos desta doença são parecidos com doenças causadas por vírus como o enterovírus (entre 
eles, o causador da poliomielite), adenovírus, vírus do Nilo ocidental e o vírus da herpes. 

http://saude.ig.com.br/minhasaude/2015-02-05/Voc� sabe o que � poliomielite?
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Estas doenças podem ser resultado de uma série de causas, incluindo infecções virais, toxinas do 
ambiente, problemas genéticos e síndrome de Guillain-Barre, uma doença neurológica causada por 
uma resposta imune anormal a ataques contra os nervos do corpo. 

Os especialistas também investigam se os casos de mielite flácida aguda têm relação com as mais de 
mil infecções respiratórias, algumas delas graves, causadas pelo enterovírus D68 (EV-D68) nos 
Estados Unidos desde agosto de 2014. 

Os médicos epidemiologistas do CDC afirmam que, no ano passado, o EV-D68 foi o tipo 
predominante de enterovírus em circulação nos Estados Unidos. 

Para James Sejvar, neuroepidemiologista do CDC, a associação entre a mielite flácida aguda e o 
enterovírus seria coincidência. 

"Os casos de paralisia apareceram durante o surto do EV-D68. As curvas temporais das duas doenças 
coincidem: surgiram em agosto e o declive começou a ser notado ao final de outubro, começo de 
novembro", disse Sejvar à BBC Mundo. 

Mas, os pesquisadores não descartaram a associação entre as duas doenças. 

"O que temos são provas circunstanciais. Não identificamos o próprio enterovírus EV-D68 na medula 
espinhal das crianças afetadas por esta mielite. Se encontrássemos algo assim, nos daria uma base 
mais sólida para estabelecer uma conexão entre as duas doenças", disse Sejvar. 

Uma equipe do Hospital Colorado estudou os 12 casos de paralisia que chegaram ao centro entre 
agosto e outubro de 2014. 

Segundo a investigação citada pela revista especializada The Lancet, as amostras nasais de oito das 
12 crianças afetadas tinham o enterovírus e cinco delas tinham o EV-D68. 

Os médicos recomendam estar em dia com as vacinas como um possível método de prevenção da 
doença. No momento, e devido à incerteza que cerca esta doença, não há tratamento específico. 

"Não conhecemos uma terapia eficaz para tratar a doença", disse Kevin Messacar, do Hospital 
Colorado. 

"Até agora foi aplicada a terapia de reabilitação para que as crianças possam recuperar o máximo de 
mobilidade", acrescentou. 

James Sejvar, do CDC, afirma que a fisioterapia é a única forma de tratamento, mas acrescenta que 
os pacientes demonstraram pouco progresso na recuperação. 

Além disso os especialistas do CDC recomendam manter as vacinas em dia e lembram os conselhos 
mais comuns como lavar as mãos com frequência usando água e sabão, evitar o contato mais 
próximo com pessoas afetadas pela doença e desinfetar superfícies tocadas com frequência. 
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SARAMPO ATINGE 27 PESSOAS APENAS EM 2015 
17h56 | 06.02.2015 

Até o momento, em 2015, o Ceará já registrou 27 casos de sarampo. Os dados foram divulgados 
nesta sexta-feira pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa-CE). Há ainda outras 51 ocorrências sob 
investigação, em doze municípios, incluindo Fortaleza, Caucaia, Pentecoste, Itaitinga, Pindoretama, 
Aquiraz, Maracanaú, Guaiuba, São Gonçalo do Amarante, Maranguape, Pacajus e Pacatuba.  
Desde que a doença voltou a se manifestar em território cearense, em dezembro de 2013, já foram 
confirmados 718 casos de sarampo.  

A Secretaria da Saúde afirma, entretanto, que resultados positivos já são perceptíveis e que as 
Prefeituras de Fortaleza e Caucaia, onde ocorrem os maiores números de casos da doença, estão 
realizando visitas às casas das pessoas para identificar e vacinar aqueles que ainda não foram 
imunizados. A persistência na alta incidência da patologia, de acordo com a Sesa-CE, se deve ao fato 
de o vírus causador do sarampo continuar em circulação. 
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DOENÇA DESCONHECIDA - BRASIL (MARANHÃO), SURTO 
Published Date: 2015-02-08 20:02:43 

 
 
Secretário de Saúde adota providências sobre surto de virose em Caxias 
 
O surto de uma virose que causa febre, manchas vermelhas pelo corpo e dores nas articulações, 
mantém em alerta as autoridades de saúde de Caxias. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece já 
tem conhecimento do surto, que vem acometendo centenas de pessoas no município. 
 
Segundo o secretário de saúde, Vinicius Araújo, sem o resultado da análise não é possível afirmar se 
a virose tenha ou não ligação com a febre Chikungunya. O órgão divulgou uma nota de 
esclarecimento. Confira a nota: 
 
"Com relação ao surto de virose que está acontecendo na cidade, não foram notificados com a febre 
Chikungunya, pois todas as sorologias solicitadas até o momento para o LACEN (Laboratório de 
referência de exames para diagnóstico de doenças tropicais pelo Ministério da Saúde em São Luís) 
foram negativas. 
 
Solicitamos à Secretaria de Saúde do Estado que enviasse técnicos até o nosso município para 
realizar pesquisa de isolamento viral a fim de esclarecer que tipo de vírus possa estar circulando. Até 
a próxima semana esta equipe deve chegar. 
 
Enquanto isso, é importante é que todos mantenham os cuidados de prevenção contra a Dengue, 
pois a febre Chikungunya também é transmitida pelo mosquito _Aedes aegypti_ infectado e, menos 
comumente, pelo mosquito _Aedes albopictus_". 

 

 


