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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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Ministério da Saúde confirma 1.551 casos de microcefalia em todo o Brasil 

Pasta considera que maior parte dos casos foram decorrentes de infecção por zika vírus 

Casos de microcefalia chegam a 1.551 no Brasil AE 

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (7), os novos números de casos de microcefalia no 
Brasil. Estão confirmados 1.551 casos da doença e outras alterações do sistema nervoso, sugestivos 
de infecção congênita em todo o País. 

O boletim reúne as informações encaminhadas semanalmente pelas secretarias estaduais de saúde 
referentes à semana 22 deste ano, que vai até 4 de junho. 

No total, foram notificados 7.830 casos suspeitos desde outubro de 2015 — sendo que 3.017 
permanecem em investigação. Outros 3.262 foram descartados por apresentarem exames normais, 
ou por apresentarem microcefalia e ou má-formações confirmadas por causa não infecciosas ou não 
se enquadrarem na definição de caso. 

Bebês com microcefalia sofrem com choro incontrolável, convulsões e irritação 

Do total de casos confirmados, 224 tiveram confirmação por critério laboratorial específico para o 
zika vírus. O Ministério da Saúde, no entanto, ressalta que esse dado não representa, 
adequadamente, a totalidade do número de casos relacionados ao vírus. A pasta considera que 
houve infecção pelo zika na maior parte das mães que tiveram bebês com diagnóstico final de 
microcefalia. Os 1.551 casos confirmados em todo o Brasil ocorreram em 556 municípios, localizados 
em 25 unidades da federação e no Distrito Federal. Não existe registro de confirmação apenas no 
Estado do Acre. 

Em relação aos óbitos, no mesmo período, foram registrados 310 óbitos suspeitos de microcefalia 
e/ou alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gestação (abortamento ou 
natimorto) no país. Destes, 69 foram confirmados para microcefalia e/ou alteração do sistema 
nervoso central. Outros 197 continuam em investigação e 44 foram descartados. 

Grávidas que recebem diagnóstico mais cedo lidam melhor com a microcefalia dos filhos 

O Ministério da Saúde ressalta que está investigando todos os casos de microcefalia e outras 
alterações do sistema nervoso central, informados pelos estados, e a possível relação com o vírus 
Zika e outras infecções congênitas. A microcefalia pode ter como causa, diversos agentes infecciosos 
além do zika, como  

http://noticias.r7.com/saude/ministerio-da-saude-confirma-1551-casos-de-microcefalia-em-todo-o-brasil-07062016
http://noticias.r7.com/saude/bebes-com-microcefalia-sofrem-com-choro-incontrolavel-convulsoes-e-irritacao-16052016
http://noticias.r7.com/saude/gravidas-que-recebem-diagnostico-mais-cedo-lidam-melhor-com-a-microcefalia-dos-filhos-20052016
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LIBÉRIA ANUNCIA FIM DO ÚLTIMO SURTO DE EBOLA 

09/06/2016 08h27  

O último surto de ebola na Libéria, único país ainda afetado pela epidemia que devastou parte do 
oeste da África, chegou ao fim, anunciou o ministério liberiano da Saúde. 

"De acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS), podemos afirmar que nos 
livramos do ebola", afirmou Sorbor George, diretor de comunicação do ministério da Saúde. 

"Acabamos de concluir o período de 42 dias decidido pela OMS, o dobro do tempo de incubação do 
vírus, desde o segundo teste negativo no último paciente afetado", afirmou. "A Libéria voltou a se 
livrar do ebola." 

Sorbor George, no entanto, pediu prudência e recordou que após declarações precedentes do 
mesmo tipo foram descobertos novos casos ou focos na Libéria, Guiné ou Serra Leoa. 

Os três países vizinhos foram os mais afetados pela epidemia desde seu surgimento, em 2013, no sul 
da Guiné. Em setembro de 2015, a Libéria tinha sido declarada livre da doença, que ressurgiu 
posteriormente. 

O representante da OMS na Libéria Alex Gasasira, afirmou que o órgão continuará a apoiar o país no 
esforço para prevenir, detectar e responder a casos suspeitos da doença. "A OMS cumprimenta o 
governo e as pessoas da Libéria por sua resposta efetiva a essa recente reemergência do ebola", 
declarou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/06/liberia-anuncia-fim-do-ultimo-surto-de-ebola.html
http://g1.globo.com/bemestar/ebola/noticia/2015/09/oms-declara-liberia-livre-do-virus-do-ebola.html
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OROPOUCHE - PERU (CUSCO), SURTO, INFORMAÇÕES OFICIAIS, OMS/WHO 

Published Date: 2016-06-07 23:48:21 
 
Oropouche virus disease - Peru 
 
On 2 May 2016, the Ministry of Health of Peru reported 57 cases of Oropouche fever. The majority of 
cases are from towns located in the northern part of the Cusco Region, which is situated in the 
Amazon rainforest. 
 
Most cases (79%) were detected in January [2016], with only 7% and 14% of the cases being 
identified in February [2016] and March [2016], respectively. To date, there have been no fatalities 
and all cases have recovered following symptomatic treatment. 
 
In February 2016, a field mission to the Madre de Dios Region conducted jointly by the MoH of Peru 
and PAHO/WHO revealed a mixed outbreak of dengue (DENV-2) and Oropouche viruses. While 
Madre de Dios already experienced an outbreak of Oropouche fever in 1994, at the time of the 
mission in February, this latest outbreak was of a higher magnitude (120 confirmed cases). 
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Oropouche - PERU (Cusco), Surto, INFORMAÇÕES Oficiais, OMS / WHO (NOTÍCIA 

TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 

Em 2 de Maio de 2016, o Ministério da Saúde do Peru informou 57 casos de febre Oropouche. A 
maioria dos casos são de cidades localizadas na parte norte da Região Cusco, que está situado na 
floresta amazônica. 

A maioria dos casos (79%) foram detectados em Janeiro [2016], com apenas 7% e 14% dos casos, 
sendo identificada em fevereiro [2016] e de Março [2016], respectivamente. Até à data, não houve 
mortes e todos os casos recuperaram após tratamento sintomático. 

Em fevereiro de 2016, uma missão de campo ao Madre de Dios Region realizado conjuntamente pelo 
Ministério da Saúde do Peru e da OPAS / OMS revelou um surto de dengue mista de vírus (DENV-2) e 
Oropouche. Enquanto Madre de Dios já experimentou um surto de febre Oropouche em 1994, na 
altura da missão em fevereiro, este último surto foi de uma magnitude maior (120 casos 
confirmados). 
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CUBA É O PRIMEIRO PAÍS A ELIMINAR TRANSMISSÃO DO VIH DE MÃE PARA FILHO  
09 Junho 2016  

A Cuba foi o primeiro país a eliminar a transmissão de mãe para filho do vírus da 
imunodeficiência humana (VIH) e da bactéria Treponema pallidum, causadora da sífilis durante a 
gravidez, parto e aleitamento. A notícia foi tornada publica pela própria Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

“Eliminar a transmissão de um vírus é uma das maiores conquistas para a saúde pública 
possível”, disse Margaret Chau, directora-geral da OMS, sublinhando tratar-se de “uma grande 
vitória na nossa luta contra o VIH e contra as infecções sexualmente transmissíveis e um passo 
importante para a conquista de uma geração livre de sida”. 

Segundo os parâmetros da OMS, a eliminação da transmissão de um vírus acontece quando 
há “uma redução da transmissão a níveis que já não constituam um problema de saúde pública”, o 
que aconteceu em Cuba em 2013. Nesse ano nasceram apenas dois bebés com VIH e cinco com sífilis 
congénita. 

Globalmente, cerca de 1,4 milhões de mulheres portadoras do VIH engravidam, segundo 
dados do centro norte-americano de Controle e Prevenção de Doenças. Sem qualquer tipo de 
tratamento, há uma hipótese que varia entre os 15 e os 45% de a mãe transmitir o vírus da sida à 
criança durante a gravidez, o parto e o aleitamento. Mas a solução é relativamente simples. 

Caso mãe e criança sejam tratadas com medicamentos anti-retrovirais durante as fases em 
que é possível ocorrer a transmissão, a probabilidade de isso acontecer reduz-se para 1%. No caso da 
sífilis — uma doença que, diz a OMS, afecta quase um milhão de grávidas a cada ano e que pode 
causar morte fetal —, para que não haja transmissão basta que, após o diagnóstico, esta seja tratada 
com penicilina. 

O que Cuba fez para conseguir eliminar a transmissão do vírus foi assegurar o acesso desde 
cedo a cuidados pré-natais e a realização de testes à sida e à sífilis tanto às mulheres grávidas quanto 
aos seus companheiros. Cuba providencia cuidados básicos de saúde a todos os seus cidadãos de 
forma gratuita e tornou o diagnóstico e o tratamento parte integrante desses mesmos cuidados, 
tornando-os acessíveis a todas as grávidas. 

Para Michel Sidibé, director executivo do Programa das Nações Unidas sobre o VIH/sida 
(UNAIDS), “isto é um motivo de celebração para Cuba e um motivo de celebração para crianças e 
famílias de todo o mundo. Está aqui a prova de que acabar com a epidemia da sida é possível e nós 
esperamos que Cuba seja o primeiro de muitos países a confirmar que conseguiram eliminar as suas 
epidemias entre as crianças”. 

http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article118980
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Para que qualquer país possa eliminar a transmissão do VIH de mãe para filho é necessário 
que, a cada 100 nascimentos de bebés cujas mães são seropositivas, apenas se concretize uma 
transmissão. No caso da sífilis, para cada 2000 nascimentos só pode existir um caso de transmissão. 

Actualmente, mais de 35 milhões de adultos e crianças são portadores do VIH, mas a taxa de 
infecção diminuiu de 2005 para 2013. Segundo dados da UNAIDS, em 2005, 2,9 milhões de pessoas 
tinham sido testadas positivo para o vírus da sida. Em 2013, o valor diminuiu para os 2,1 milhões. 

Os países que integram a OMS comprometeram-se em 2010 a eliminar as transmissões do 
VIH entre mães e filhos até 2020. Em 2009 quase 400 mil bebés nasciam com o vírus. Hoje, a nível 
global, regista-se pouco mais de 240.000 casos anuais. 

 


