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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 emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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DESASTRES NATURAIS CUSTAM AO BRASIL R$ 800 MILHÕES AO MÊS 

  

Novo estudo publicado pelo Banco Mundial e o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, da 
Universidade Federal de Santa Catarina, revela que o Brasil perdeu R$ 182,8 bilhões com desastres 
naturais entre 1995 e 2014. 

Desse total, R$ 137,3 bilhões se referem a impactos nos serviços públicos e privados, na agricultura, 
na pecuária e na indústria. Os R$ 45,4 bilhões restantes correspondem a danos na infraestrutura, nas 
habitações e nas instalações de saúde, ensino e comunitárias, entre outras. 

O Relatório de Danos Materiais e Prejuízos Decorrentes de Desastres Naturais no Brasil é o primeiro 
do tipo em escala nacional. No período considerado pela pesquisa, foram reportadas perdas anuais 
superiores a R$ 9 bilhões. Isso significa que secas, inundações, vendavais e outros desastres custaram 
ao país cerca de R$ 800 milhões mensais. 

Para Frederico Pedroso, especialista do Banco Mundial, esses dados derrubam uma percepção muito 
comum entre os brasileiros: a de que o país não sofre com desastres. 

"Via de regra, o Brasil não é um país exposto a perigos naturais extremos. Mas temos outros 
problemas, tais como um planejamento e um controle urbano muito ineficientes, isso leva à 
ocupação humana em locais não propícios e consequentemente a desastres. E como o nosso estudo 
aponta, a somatória dos impactos tanto econômicos quanto humanos desses desastres acaba sendo 
extremamente relevante para as diferentes esferas de governo." 

Foram considerados na pesquisa os registros que apontavam algum tipo de dano ou prejuízo 
reportado pelos municípios. Rafael Schadeck, consultor do Banco Mundial e pesquisador da UFSC, 
explica quais são os mais comuns. 

"Os desastres mais comumente reportados pelos municípios são aqueles do grupo climatológico, que 
são aqueles de evolução mais gradual, mais lenta, como seca e estiagem. Eles representam 48% dos 
registros e ocorrem com maior frequência nas regiões Nordeste e Sul do país.  
 
Em segundo lugar, vem o grupo hidrológico, que são os desastres relacionados ao excesso de chuvas. 
E eles ocorrem com maior frequência na Região Sudeste do país, representando 39% dos registros da 
pesquisa." 

Também são levados em conta os eventos relacionados a vendavais e granizo, entre outros. Os 
resultados são apresentados em mapas temáticos e em gráficos, fornecendo dados e estatísticas 
relevantes aos gestores públicos, população, academia e setor privado. 

O objetivo é estimular a adoção de práticas efetivas na gestão de riscos de desastres e, dessa forma, 
aumentar a proteção social e o desenvolvimento econômico das populações mais vulneráveis. 
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TÉCNICOS DA DEFESA AGROPECUÁRIA FINALIZAM INQUÉRITO SOROLÓGICO PARA PESTE 

SUÍNA CLÁSSICA 
29/12 às 12h46 - Atualizada em 29/12 às 12h48 

 

O Rio de Janeiro, que recebeu em maio o reconhecimento internacional de Zona Livre de Peste Suína 

Clássica - PSC, da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), concluiu a primeira etapa do inquérito 

sorológico, necessário para o monitoramento de criatórios em território fluminense, finalizando as 

coletas de sangue dos animais. 

Segundo a coordenadora do Programa Nacional de Sanidade de Suídeos no estado, Ana Christina 

Novaes, em 2016, foram realizadas coletas de sangue de suínos em 320 propriedades.  

- O inquérito é realizado a cada 2 anos e está previsto na Norma Interna DSA nº 05/2009, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que rege os procedimentos de 

vigilância sanitária em Zona Livre de PSC - acrescentou Ana Christina.  

A Peste Suína Clássica, doença causada por um vírus, é altamente contagiosa, provoca febre alta, 

manchas avermelhadas pelo corpo, paralisia nas patas traseiras, dificuldades respiratórias e pode 

levar à morte do animal. 

De acordo com a Defesa Agropecuária, da secretaria estadual de Agricultura, no período de 2013 a 

2015, foram realizadas coletas de amostras de sangue de suínos de criatórios de subsistência e de 

granjas, totalizando cerca de 2,2 mil análises de material, encaminhado ao laboratório do Ministério 

da Agricultura para a realização dos exames que comprovaram ausência do vírus da PSC no estado. 

Desde 2015, a peste suína clássica passou a integrar a lista de doenças de reconhecimento oficial da 

OIE, juntamente com febre aftosa, peste bovina, pleuropneumonia contagiosa dos bovinos, 

encefalopatia espongiforme bovina (doença da vaca louca), peste dos pequenos ruminantes e peste 

equina. A partir de então, o reconhecimento de país ou área livre da doença é obtido através de 

certificação da agência internacional. O documento auxilia na exportação da carne para mercados 

internacionais. 

O secretário estadual de Agricultura, Christino Áureo, ressalta que a manutenção do status sanitário 

obtido, é resultante do comprometimento da equipe de técnicos da Defesa Agropecuária, com a 

realização do trabalho de vigilância nas propriedades rurais do estado. 

 



5 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

 

INFLUENZA AVIÁRIA H5N6 - CHINA - AVES, SURTO 
Published Date: 2016-12-27 22:39:24 

 
 
A região chinesa de Xinjiang abateu mais de 55.000 frangos e outras aves, após um surto de uma 
gripe aviária altamente contagiosa que infectou 16.000 aves, informou o Ministério da Agricultura 
nesta terça-feira [27/dezembro/2016]. 
 
O vírus H5N6 foi confirmado em Yining, uma cidade de 500.000 habitantes, e matou 10.716 aves, 
disse o Ministério. 
 
É o quarto surto de gripe aviária desde outubro [2016], elevando o número total de abates desde 
então para mais de 170.000 aves. Os planteis são particularmente vulneráveis à gripe aviária durante 
os meses de inverno e os surtos esporádicos são relativamente comuns. 
 
O abate vem em meio a temores sobre a propagação da gripe aviária na Ásia, com a Coreia do Sul 
lutando contra seu pior surto e o Japão e a Índia também eliminando planteis. 
 
A Coreia do Sul está tentando conter o vírus H5N6, que causou 10 mortes humanas na China desde 
abril de 2014. 
 
Pelo menos 7 pessoas na China foram infectadas neste inverno com a gripe aviária H7N9 e 2 
morreram. 
 
Pequim proibiu as importações de aves de mais de 60 países e disse que todos os países com casos 
altamente patogênicos irão automaticamente para a lista de países proibidos. 
 
O último grande surto de gripe aviária na China em 2013 matou 36 pessoas e causou mais de 
6.000.000.000 de dólares em perdas para o setor agrícola. 
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