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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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ARGENTINA SUFRE EL PEOR BROTE DE GRIPE A DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

 
Jueves 30 de Junio de 2016 

 
La Argentina atraviesa "el peor brote de gripe de los últimos cinco años" y el virus de la influenza 
H1N1 "está circulando por todo el país", según indicó el director de Epidemiología de la Nación, Jorge 
San Juan. 

El funcionario indicó que por la gripe A ya murieron 125 personas en lo que va del año, aunque 
señaló que "pueden ser más" porque el proceso de información lleva un mes de retraso. En 
declaraciones a Radio 10, dijo que "respecto a la enfermedad tipo influenza, bronquiolitis y 
neumonía, estamos en todo el país en zona de brote". "Estamos en brote y en todo el país está 
circulando el virus de influenza, el H1N1, que es pandémico; también hay un porcentaje más 
pequeño de virus de gripe común y en menores de dos años la bronquiolitis se lleva el mayor 
porcentaje", agregó en el mismo sentido. 

San Juan sostuvo que el 95 por ciento de los fallecidos formaban parte de las poblaciones de riesgo y 
no estaban vacunados. En ese sentido, insistió en la necesidad de vacunación que en el caso de las 
poblaciones de riesgo es gratuita en centros de salud pública. 

Aceptó que en 2009, en el primer año de llegada de la pandemia por el virus H1N1 al país, "las cosas 
se hicieron bien, pero nos olvidamos", por lo que recalcó la necesidad de insistir con las medidas de 
prevención, que consisten en "airear los ambientes, lavarse las manos con alcohol en gel, toser o 
estornudar en el pliegue del brazo, y vacunarse". Los especialistas estiman que por la llegada 
anticipada del frío invernal al territorio nacional, este año el comienzo de la circulación del virus se 
anticipó en siete semanas y actualmente se encuentra en el pico de los contagios. Con ese panorama, 
Santa Fe, la provincia con más cantidad de decesos por la influenza, con un total de 32, duplicó en 
pocos días los casos fatales en las últimas semanas, ya que en el informe difundido el 6 de junio los 
decesos eran 14. 

En Misiones. En tanto, el gobierno de Misiones advirtió ayer que la tasa de mortalidad por gripe A 
aumentó "considerablemente" este año en la provincia, que reportó ocho víctimas mortales. El 
ministro de Salud Pública de Misiones, Walter Villalba, expresó "preocupación" por la circulación del 
subtipo H1N1 de la enfermedad, y detalló que en la provincia hay 68 pacientes afectados 
confirmados con los distintos tipos de gripe. "Las cepas son las mismas, pero la tasa de mortalidad ha 
aumentado considerablemente", sostuvo el funcionario, y estimó que el incremento es de alrededor 
de un 16 por ciento.  

En declaraciones a radio República de Misiones, el ministro Villalba alertó que se producirán "más 
casos" a raíz de las bajas temperaturas y admitió que todavía no se llegó al pico de contagios. "Una 
epidemia sabemos cómo empieza, pero no cómo termina. Esperemos que esto vaya disminuyendo", 
dijo el funcionario provincial. 

Villalba aseguró que en los próximos días llegarán nuevas partidas de vacunas antigripales y que 
están haciendo gestiones para que Nación envíe más dosis a la provincia. Asimismo, negó que falten 

http://www.lacapital.com.ar/argentina-sufre-el-peor-brote-gripe-los-ultimos-cinco-anos-n1131989
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camas en el sistema de salud provincial a raíz de la difusión del virus. "Tenemos una mejor respuesta 
que años anteriores, hoy podemos responder a la cantidad de pacientes que llegan", agregó. 

Anteayer las autoridades sanitarias de Misiones confirmaron la muerte de dos hombres del grupo de 
riesgo y sin constancia de vacunación contra la influenza, lo que elevó a ocho la cantidad de víctimas 
mortales en esa provincia. 

La dolencia. La gripe A (H1N1) fue una pandemia causada por una variante del influenzavirus A 
(subtipo H1N1), que surgió en 2009. Las denominaciones gripe A(H1N1), usadas por numerosos 
medios , pueden dar lugar a confusiones, ya que ha habido otras pandemias de gripe A (H1N1) . Por 
esta razón, este virus fue conocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como virus 
H1N1/09 pandémico, haciendo referencia al año de su aparición. Esta nueva cepa viral es conocida 
como gripe porcina (nombre dado inicialmente), gripe norteamericana (propuesto por la 
Organización Mundial de la Salud Animal) y nueva gripe (propuesto por la Unión Europea), nombres 
que han sido objeto de diversas controversias.  

El 30 de abril de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió denominarla gripe A 
(H1N1).  
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ARGENTINA SOFRE PIOR FLU SURTO DE NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (NOTÍCIA TRADUZIDA 

UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 

 
A Argentina através de "o pior surto de gripe nos últimos cinco anos" e que o vírus da gripe H1N1 
"está circulando em todo o país", disse o diretor de Epidemiologia da Nação, Jorge San Juan. 
Ele disse que por influenza A e 125 pessoas morreram até agora este ano, mas observou que "pode 
ser", porque o processo de informação leva um mês de atraso. Em declarações à Rádio 10, ele disse 
que "sobre a gripe-como doença, bronquiolite e pneumonia, estamos zona de surto de todo o país". 
"Estamos no botão e todo o país está circulando o vírus da gripe, H1N1, que é pandemia, há também 
uma menor percentagem de vírus da gripe e, em menos de dois anos bronquiolite o maior 
percentual leva", acrescentou no mesmo sentido. 
San Juan disse que 95 por cento dos mortos eram parte das populações em risco e não foram 
vacinados. Nesse sentido, ressaltou a necessidade de vacinação em caso de populações de risco é 
gratuita nos centros de saúde públicos. 
Ele aceitou que, em 2009, o primeiro ano da chegada do vírus H1N1 no país, "as coisas foram bem 
feito, mas esquecemos", que salientou a necessidade de insistir em medidas de prevenção, que 
consistem "arejar ambientes, lavar as mãos com álcool gel, tossir ou espirrar na dobra do seu braço, 
e vacinada." Especialistas estimam que até a chegada antecipada do frio do inverno no país, este ano 
o início da circulação do vírus antecipado em sete semanas e está atualmente no pico da infecção. 
Com este cenário, Santa Fe, a província com o maior número de mortes por influenza, com um total 
de 32, dobrou em poucos dias os casos fatais nas últimas semanas, como o relatório lançado em 
Junho de 6 mortes foram 14 . 
Em Misiones. Enquanto isso, o governo de Misiones advertiu ontem que a taxa de mortalidade da 
gripe aumentou "significativamente" este ano na província, que relatou oito mortes. Ministro da 
Saúde Pública de Misiones, Walter Villalba, expressou "preocupação" com a circulação do subtipo 
H1N1 da doença, e explicou que na província existem 68 pacientes confirmados afetadas com 
diferentes tipos de gripe. "As cepas são os mesmos, mas a taxa de mortalidade aumentou 
consideravelmente", disse o oficial, e estima que o aumento é de cerca de 16 por cento. 
Falando à República Rádio de Misiones, o ministro Villalba advertiu que "a maioria dos casos" irá 
ocorrer como resultado de baixas temperaturas e admitiu que ainda não atingiu o pico da infecção. 
"Uma epidemia sabe como começa, mas não como ela termina. Esperemos que isto irá diminuir", 
disse o funcionário provincial. 
Villalba disse que nos dias que virão nova vacina itens gripe e estão fazendo esforços para enviar 
Nation mais doses para a província. Ele também negou camas em falta no sistema de saúde 
provincial após a propagação do vírus. "Nós temos uma resposta melhor do que anos anteriores, 
hoje podemos responder ao número de pacientes que chegam", acrescentou. 
Um dia antes de as autoridades de saúde Missões ontem confirmou a morte de grupo de risco dois 
homens sem comprovação de vacinação contra a gripe, elevando para oito o número de mortes na 
província. 
A doença. Influenza A (H1N1) foi uma pandemia causada por uma variante do vírus da gripe A (H1N1 
subtipo), que surgiu em 2009. A influenza A (H1N1) nomes, usado por vários meios, pode levar a 
confusão, como tem havido outras pandemia de gripe A (H1N1). Por esta razão, este vírus foi 
oficialmente conhecida pela Organização Mundial de Saúde como H1N1 / 09 pandemia do vírus, 
referindo-se ao ano de sua aparência. Esta nova estirpe viral conhecida como gripe suína 
(inicialmente determinado nome), influenza norte-americana (proposto pela Organização Mundial de 
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Saúde Animal) e nova gripe (proposto pela União Europeia), nomes que tenham sido objecto de 
várias disputas. 
Em 30 de Abril de 2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu chamá-lo de Influenza A 
(H1N1). 
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FEBRE-AMARELA EM ANGOLA FAZ 353 MORTOS 
01.07.2016  09:50 

 
A epidemia de febre-amarela em Angola já matou 353 pessoas, entre 3.464 casos suspeitos em seis 
meses, mais 170 casos só entre 20 e 24 de junho, indicam dados do mais recente balanço da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Segundo o relatório da OMS, a que a Lusa teve esta sexta-feira acesso, dos casos suspeitos registados 
entre 5 e 24 de junho, 868 foram confirmados laboratorialmente e das vítimas mortais (mais seis 
mortos entre desde o balanço feito pela instituição, a 20 de junho), 116 foram confirmadas 
igualmente em laboratório como provocadas por febre-amarela. 

A epidemia, que alastrou a partir de Luanda para 16 das 18 províncias do país, já está numa fase de 
propagação local, justificando, segundo a OMS, o alargamento da campanha de vacinação contra a 
doença a todo o território. 
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SAÚDE NOTIFICA 757 CASOS DE CAXUMBA DE JANEIRO A JUNHO NO DF 
1 de julho de 2016 

 

De janeiro a junho, a Secretaria de Saúde notificou 757 pessoas com os sintomas de caxumba — 
febre, inchaço das glândulas salivares, calafrios, dor de cabeça e ao mastigar e engolir. Dessas, 737 
ocorrências foram em moradores de Brasília — a maioria (467) em homens (o vírus pode infeccionar 
os testículos causando esterilidade). Os dados são do Boletim Epidemiológico nº 2, divulgado nesta 
quinta-feira (30). 

Desde o início do ano, ocorreram 20 surtos isolados da doença em Brasília: 13 em escolas, três em 
residências, dois em complexos penitenciários e dois em outros locais não divulgados. Em junho, 
pelo levantamento, houve 12. 

As regiões administrativas com o maior número de ocorrências são Ceilândia (133), Taguatinga (111), 
Guará (67) e Samambaia (66). Como medida de controle, a Vigilância Epidemiológica monitora os 
casos suspeitos. 

Cuidados a serem tomados para evitar contaminação 
Quanto há surto, a secretaria alerta para a necessidade de isolamento social dos pacientes de, no 
mínimo, dez a 15 dias — contados a partir dos primeiros sinais e dos sintomas da doença. Como a 
contaminação ocorre por meio de gotículas de salivas, devem-se evitar ambientes aglomerados e 
fechados e compartilhar copos e talheres. Também é importante ingerir líquidos. 

Não existe um tratamento específico para a doença. O combate é feito pela vacinação ainda na 
infância. Na rede pública de saúde, a vacina tríplice viral (que protege contra caxumba, sarampo e 
rubéola) pode ser aplicada no primeiro ano de vida; a vacina tetra viral (caxumba, sarampo, rubéola 
e varicela) é dada a partir dos 15 meses de idade. 

Para crianças e adolescentes até 19 anos, são duas doses do medicamento e, para pessoas de 20 a 49 
anos, é apenas uma dose da vacina tríplice viral. A prevenção pode ser feita durante todo o ano nos 
centros de saúde. 

http://www.jornaldebrasilia.com.br/cidades/saude-notifica-757-casos-de-caxumba-de-janeiro-a-junho-no-df/
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SOBE PARA 68 O NÚMERO DE MORTES ASSOCIADAS AO VÍRUS INFLUENZA EM MG 
PUBLICADO EM 01/07/16 - 10h00 

Sobe para 68 o número de mortes associadas ao vírus influenza registradas em Minas Gerais neste 
ano, de acordo com o informe epidemiológico da gripe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O 
levantamento levou em conta os pacientes diagnosticados entre o dia 1º de janeiro e o dia 30 de 
junho. 

O número de mortes este ano já é quatro vezes maior do que o contabilizado em 2015, quando 
ocorreram 15 óbitos em todo o Estado. 

A morte por Influenza A (H1N1) é a que mais aparece no relatório da pasta, uma vez que foram 
registradas 43 mortes. Já os óbitos por Influenza A não subtipado chegam a 20 casos. 

Além desses casos, os dados mostram que duas pessoas morreram por complicações com Influenza 
B. O boletim ainda aponta que três pacientes vieram a óbito por causas ainda desconhecidas. 

A cidade de Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas, foi o município que mais registrou mortes 
relacionadas a Influenza A H1N1, com cinco caso. Já Belo Horizonte, manteve o número de duas 
mortes. 

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, em sua maioria, os casos de gripe são leves e se resolvem 
espontaneamente sem sequelas ou complicações. Porém, a pasta alega que em grupos mais 
vulneráveis, por exemplo, como em idosos com idades acima de 65 anos, os casos podem se 
complicar e gerar outras doenças graves. 

A SES-MG ainda explicou que a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por influenza é 
de notificação compulsória em Minas. Para tentar prever possíveis epidemias, a secretaria alega 
estar realizando um estudo epidemiológico da frequência de casos e óbitos relacionados a influenza. 

Ao todo, Minas Gerais registrou só neste ano 269 casos de SRAG. 

http://www.otempo.com.br/cidades/sobe-para-68-o-n%C3%BAmero-de-mortes-associadas-ao-v%C3%ADrus-influenza-em-mg-1.1331610

