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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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INFLUENZA AVIÁRIA H7N9 – CHINA. RISCO DE DISSEMINAÇÃO. 
Published Date: 2015-03-15 14:03:49 
 
Gripe aviária H7N9 pode se transformar em pandemia, diz estudo 
 
O segundo surto da gripe aviária H7N9 na China pode ter potencial para se transformar em uma 
pandemia, a menos que se estabeleçam as medidas de controle necessárias, indica estudo publicado 
nesta quarta-feira pela revista britânica "Nature". A nova epidemia do vírus, que causou mais de 100 
mortes entre humanos, se espalhou através dos mercados de aves vivas da China e, por isso, poderia 
se estender para outros países caso não haja iniciativas para combatê-la. 
 
O estudo, liderado por Yi Guan, da Universidade de Hong Kong, identificou um grande número de 
variantes genéticas nos frangos de criadouros em todo país, provavelmente devido ao movimento 
das aves nas rotas comerciais. "O H7N9 é um novo tipo da gripe aviária gerada por uma 
recombinação entre os vírus dos patos domésticos e os da gripe H9N2 que circulavam nos frangos", 
explicou o cientista. 
 
O segundo surto do H7N9, que começou no final de 2013, registrou 310 contágios entre humanos e 
mais de 100 mortos, o que representa mais do que o dobro de vítimas em relação ao primeiro. 
 
A equipe de pesquisadores estudou a evolução e a propagação do H7N9 para entender como o vírus 
ressurgiu, como poderia se desenvolver e ameaçar à saúde pública. "Temos realizado uma vigilância 
da gripe aviária e da rotina das aves nos mercados de 15 cidades em cinco províncias da China", 
explicou Guan, pedindo medidas de controle para conter a propagação. 
 
Para os cientistas, o comércio de aves vivas deveria ser interrompido na China. Além disso, eles 
propõem a proibição do transporte inter-regional de animais durante o surto. "Se deve evitar a 
exposição ou o contato com frangos vivos, já que o vírus não mostra sintomas nesse tipo de aves. 
Não dá para saber quando o animal está infectado", disse Guan. 
 
Até o momento a gripe aviária H7N9 afeta somente a China, mas pode chegar em outros países caso 
as autoridades continuem permitindo a propagação. 
 
A Organização Mundial de Saúde define como "preocupante" a doença causada pelo vírus H7N9, 
considerado como grave na maioria dos casos de contágio registrado em humanos. 
 
Foram registrados no ano passado na China os primeiros contágios no mundo entre humanos de três 
variantes da gripe aviária: H10N8, H6N1 e H7N9, a mais mortífera entre elas. 
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DENGUE JÁ ATINGE 604 DAS 645 CIDADES DE SÃO PAULO 
15/03/2015 09h29 

A dengue já atinge mais de 90% das cidades paulistas, conforme dados do Ministério da Saúde. Dos 
645 municípios de São Paulo, 604 já registraram ao menos um caso com diagnóstico da doença pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde) neste ano. Foram 123.738 notificações, ou 281 para cada 100 mil 
habitantes - acima de 300, configura-se epidemia. 

Sorocaba, Marília, Catanduva, Rio Claro e Guararapes, por exemplo, estão entre as cidades com as 
maiores ocorrências da doença. De acordo com o governo federal, o Estado já registrou 35 mortes 
entre janeiro e o dia 7 deste mês, ante nove no mesmo período de 2014. 

A Secretaria Estadual da Saúde, por sua vez, informou que, em janeiro e fevereiro, foram 
confirmados 38.714 casos e 32 mortes. A pasta só considera as ocorrências confirmadas por exames. 

A doença se espalha por todas as regiões. Sorocaba, de 630 mil habitantes, tem o maior número de 
casos confirmados. Foram 12.780 infectados, com 12 óbitos - cinco já detectados pelo Instituto 
Adolfo Lutz. 

Não é difícil encontrar famílias devastadas pelo mal, como a da diarista Tereza Lopes, de 49 anos, do 
bairro Aparecidinha. O pai, Joaquim Lopes, de 76, morreu no fim do mês passado. A doença foi 
diagnosticada logo no início, mas a causa não foi confirmada. "Não saíram os exames, mas pouco 
importa." Segundo ela, o pai tinha boa saúde. 

"A gente esperava que ele vivesse muito, quem poderia imaginar que um mosquito fosse acabar com 
a vida dele?" Ela, um filho e a netinha de 2 anos também pegaram dengue. 

A doença também derrubou a corretora de seguros Adelina Casari de Oliveira, de 56 anos. 

"Nunca imaginei que passaria por momentos tão difíceis. Tinha febre, tremores, dor no corpo todo. 
Nesse estado, tive de esperar quatro horas na fila do UPH", disse, referindo-se à Unidade Pré-
Hospitalar da Zona Leste, para onde são encaminhados os casos suspeitos. Ela ainda não tem certeza 
se teve dengue. "Sei pelos sintomas, pois não foi feito nem exame." 

De acordo com o secretário Francisco Fernandes, os números vão aumentar até a 16.ª semana, 
podendo chegar a 45 mil até junho na cidade. A média tem sido de 700 casos por dia. 

"Estamos vivendo estabilidade no número de casos, mas não há queda." 

Depois de instalar um centro de monitoramento - uma unidade improvisada em um galpão - para 
acelerar o atendimento, a prefeitura destinou mais 15 leitos na Santa Casa para casos graves. Na 
quinta, 25 pessoas estavam internadas com suspeita de dengue hemorrágica. 

http://noticias.uol.com.br/sao-paulo
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NÚMERO DE CASOS DE EBOLA SOBE NA GUINÉ E TRÊS MÉDICOS SÃO INFECTADOS 
17/03/2015 22h16 

A Guiné sofreu um revés em sua luta contra o ebola com o surgimento de uma série de novos casos, 
incluindo três médicos contaminados pelo vírus, o que as autoridades afirmaram ser culpa da fraca 
vigilância e da não obediência a procedimentos de segurança. 

O surto, que começou no leste da Guiné há mais de um ano e matou mais de 10 mil pessoas nos três 
países mais afetados na África Ocidental, parecia estar em declínio, mas a Guiné registrou um 
aumento no número de casos por três semanas seguidas, de acordo com dados da Organização 
Mundial da Saúde. 

Um relatório médico do governo sobre o último fim de semana mostrou o surgimento de 21 novos 
casos em apenas um dia, um salto em relação à média de oito novos casos diários que vinha sendo 
registrada recentemente. 

O presidente Alpha Condé disse nesta terça-feira (17) que deve ser feito de tudo para que o surto 
esteja encerrado até meados de abril, quando está marcada uma reunião com doadores. 

O fim do surto de ebola pode representar uma retomada para a economia da Guiné, fortemente 
dependente do setor minerador, que foi duramente afetado pela epidemia, responsável por 
afugentar os investidores, segundo o presidente. 

“Com o ebola, é mais fácil ir de 100 casos para 10 casos do que de 10 casos para zero. Para erradicar 
a doença, precisamos de dez vezes mais esforços do que quando o surto estava em seu pico”, disse 
ele. 

Um grande número de novas contaminações podem ser remetidas a somente uma mulher que 
morreu de ebola e não foi sepultada com segurança, de acordo com Fatoumata Lejeune-Kaba, porta-
voz da missão emergencial de resposta ao ebola da ONU (UNMEER, na sigla em inglês). 

“É um grande revés... Se deve a comportamentos individuais. Isso está tendo um efeito devastador 
sobre a comunidade. As pessoas simplesmente não estão praticando as regras de segurança sobre as 
quais temos falado por um ano”, disse ela à Reuters. 

Serra Leoa também observou um aumento de novos casos, enquanto a Libéria não possui casos 
conhecidos atualmente e aguarda o prazo para ser declarada livre da doença. 

Os novos casos na Guiné estão localizados na capital e na cidade de Forecariah, no sudoeste do país. 

Três médicos foram infectados no hospital Ignace Deen, em Conacri, que não é um centro de 
tratamento para o ebola. Mais de 50 médicos já contraíram o vírus ao longo da epidemia na Guiné. 

http://g1.globo.com/topico/guine/
http://g1.globo.com/bemestar/ebola/noticia/2015/03/veja-cronologia-da-atual-epidemia-de-ebola-que-ja-matou-10-mil-pessoas.html
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 VACINA TETRAVIRAL, CONTRA SARAMPO E CATAPORA, ESTÃO EM FALTA. 

Publicado em 18/03/2015, Às 7:30 

Quatro meses depois de incluída no calendário das crianças, a vacina tetraviral (contra sarampo, 
rubéola, caxumba e catapora) começou a faltar  na rede SUS. É produzida por um laboratório 
multinacional. Pernambuco não é abastecido pelo Ministério da Saúde desde novembro de 2014. 

Ana Catarina Melo, coordenadora de imunizações do Estado, lembra aos pais que na falta da 
tetraviral, as crianças com 15 meses de vida devem receber uma nova dose da tríplice, que só não 
protege contra a catapora, mas imuniza contra as outras três doenças. 

A tríplice é dada no primeiro ano de vida e deve ser reforçada para evitar o retorno do sarampo, que 
causou adoecimento de crianças até fevereiro de 2014 no Estado. No momento há um surto no 
Ceará, também no Nordeste. “Trinta dias depois da tríplice, mesmo após os 15 meses de vida, a 
criança pode receber a tetraviral”, explica Catarina. 

Além da tetra estão em falta a BCG, contra formas graves de tuberculose, e foi reduzida a remessa da 
antirrábica, fabricadas por diferentes laboratórios. 

Conforme fontes da área, parte do  desabastecimento  estaria atrelado a readequações de 
laboratórios a boas práticas de fabricação. Empresas iniciaram reformas e não teriam concluído 
 serviços no tempo previsto. 

Para especialistas do setor, em vez de ter incluído novas vacinas, o Ministério da Saúde deveria ter 
concentrado esforços para não faltar as básicas no programa de imunizações, considerado de 
excelência. Nos últimos dois anos o SUS conviveu com falta de vacina para tétano. 

Confira a importância do programa brasileiro de imunização na entrevista concedida ano passado 
pela coordenadora nacional de imunização e divulgada pelo Ministério da Saúde. 

 

 


