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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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SOMÁLIA: CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA CÓLERA APOIADA PELA ONU QUER ALCANÇAR 450 
MIL PESSOAS 
16/03/2017 

  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o governo da Somália lançaram nessa quarta-feira (15) 
uma campanha de vacinação oral contra o cólera que busca alcançar mais de 450 mil somalis em sete 
áreas de alto risco no país. 

De acordo com o comunicado da OMS, a primeira campanha de vacinação contra a doença acontece 
em um momento crítico na Somália, tendo em vista que as autoridades anunciaram recentemente 
que a seca em curso na região é um desastre nacional e há o risco de o país entrar em crise de fome 
novamente. 

“Essa é uma das maiores campanhas de vacinação oral contra o cólera na África”, afirmou o 
representante da OMS no país, Ghulam Popal. 

“Essa iniciativa vai contribuir para a redução do número de novos casos da doença, interromper a 
transmissão e limitar a propagação do cólera”, continuou. 

A Somália está enfrentando um surto de cólera em grande escala, com cerca de 11 mil casos e 268 
mortes notificadas em 11 regiões desde o início de 2017. Isso representa mais da metade do número 
de casos relatados em 2016. 

A campanha está sendo realizada em comunidades selecionadas em Mogadíscio, Kismayo e 
Beledweyne através de uma combinação de operações fixas e móveis, para facilitar a acessibilidade 
das comunidades. 

As vacinas, que serão administradas a pessoas em situação de risco com idade de um ano ou mais, 
estão sendo entregues em duas rodadas. A primeira rodada da campanha começou nessa quinta-
feira (16) e continuará até 19 de março, e a segunda rodada será realizada entre os dias 18 e 22 de 
abril. 

Os esforços de resposta do Ministério da Saúde, da OMS, do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) e dos parceiros na área de saúde incluíram a busca ativa de casos, seu 
gerenciamento, uma campanha intensiva de cloração doméstica e a conscientização da comunidade. 

 

 

 

https://nacoesunidas.org/somalia-campanha-de-vacinacao-contra-colera-apoiada-pela-onu-quer-alcancar-450-mil-pessoas/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56359#.WMsaW_ErKzd
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MOÇAMBIQUE ALERTA SOBRE NOVO SURTO DE CÓLERA COM MAIS DE 1.200 CONTÁGIOS 
14 MAR2017 

O governo de Moçambique alertou nesta terça-feira sobre um novo surto de cólera que já afeta mais 
de 1.200 pessoas e provocou duas mortes no país, que enfrenta pelo terceiro ano consecutivo uma 
epidemia doença. 

"Estamos preocupados porque não somos capazes de conter a transmissão desta doença na cidade 
de Maputo", admitiu a subdiretora de Saúde, María Benigna Matsinhe, em entrevista coletiva. 

Desde janeiro foram registradas duas mortes em Maputo e mais de 1.200 contágios em 11 províncias 
do país, onde em 2015 morreram 40 pessoas por esta doença. 

Uma das províncias mais afetadas pelo surto de cólera é a de Tete, no norte, onde o governo já 
enviou uma equipe para reforçar os serviços médicos e fazer frente a esta "complexa" situação, disse 
María. 

Um dos motivos que provocaram esta nova epidemia de cólera é a falta de água potável devido à 
prolongada seca na região setentrional. 

A restrição no fornecimento de água potável obriga as comunidades a recorrer a fontes perigosas, o 
que aumenta o risco de contrair doenças como cólera e diarreia. 

A cólera, endêmica em muitas regiões da África, onde ocorrem surtos e epidemias com frequência, é 
uma doença contagiosa transmitida, sobretudo, pelo consumo de água e alimentos em mal estado e 
cujos sintomas principais são diarreia, vômitos e febre. Pode ser fatal se não for tratada com rapidez. 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://saude.terra.com.br/mocambique-alerta-sobre-novo-surto-de-colera-com-mais-de-1200-contagios,4f4da744c6060321df230ee5b173f7d0k3hj4drr.html
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MORTE POR FEBRE AMARELA NO ESTADO DEIXA SUL DO RIO EM ALERTA 

17/03/2017 09h54  

Com a confirmação de dois casos de febre amarela no estado do Rio, com uma morte na área rural 
de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, a Secretaria Estadual de Saúde determinou que todas as 
cidades do estado vacinem a população. Em Itatiaia, desde o início da campanha, em fevereiro, 
menos da metade do público-alvo foi imunizada. 

Com medo da doença, os moradores correram para os postos de saúde após a notícia da primeira 
morte confirmada no estado. Na reportagem exibida pelo RJTV, é possível ver que tinha até fila no 
corredor de um posto de saúde no Campo Alegre, uma das nove unidades que estão oferecendo a 
vacina em Itatiaia.  Mas, apesar disso, ainda há resistência à imunização, principalmente em relação 
aos efeitos colaterais. 

“Eu soube de algumas pessoas, pessoas próximas que tiveram reação alérgica. Dos familiares que eu 
acompanho, as crianças não tiveram reação, então assim, elas responderam bem à vacina. Já alguns 
adultos tiveram uma reação leve, parecido com um início de um resfriado e logo depois passa”, 
contou a recepcionista Marli Ramos Martins. 

O município recebeu 26 mil doses da vacina, o suficiente para imunizar todas as pessoas dentro da 
faixa etária determinada, entre nove meses e sessenta anos incompletos. Porém, desde o início da 
campanha — dia 15 fevereiro —, até agora, pouco mais de 11 mil moradores foram vacinados, o 
correspondente a 42% do total, menos da metade da meta prevista. 

“Nós precisamos realmente melhorar esse número né? Temos uma vacinação bem expressiva, uma 
procura boa, deu uma baixada um pouquinho só agora nesse período de Carnaval, mas agora a 
gente  está agora com uma procura novamente expressiva. A gente tá contando que as pessoas 
voltem a procurar os postos de saúde e que a gente consiga alcançar a nossa meta que é vacinar 
aproximadamente 26 mil pessoas”, explicou a coordenadora do Programa de Saúde, Andrea Rocha. 

De acordo com a secretaria de Saúde, ainda restam quase 15 mil doses. Todas as vacinas ficarão 
disponíveis nos postos mesmo depois do fim da campanha, que termina no próximo dia 24 (sexta-
feira). As autoridades acreditam que a procura aumente agora, com a preocupação pela morte 
confirmada em Casimiro de Abreu. 

“Deixa claro que em Itatiaia nós não temos caso nenhum, nem de silvestre nem de urbana, não 
temos mortes de macaco, não temos nada que possa tá alarmando. Deixa claro que isso que 
aconteceu em Casimiro ainda não há uma nota técnica da secretaria do Estado pra gente, mas como 

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2017/03/morte-por-febre-amarela-no-estado-deixa-sul-do-rio-em-alerta.html
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/cidade/itatiaia.html
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há a confirmação de um caso, a gente acredita que as pessoas vão dar uma procurada um pouquinho 
a mais”, falou. 

NA WEB   

 PREÇOS 

RIO CONFIRMA PRIMEIRAS MORTES DE MACACOS POR FEBRE AMARELA 
18/03/2017 08h14 

O Rio teve as primeiras mortes de macacos por febre amarela confirmadas pela Secretaria de Estado 
de Saúde. Os animais foram encontrados em áreas rurais de São Sebastião do Alto, na Região 
Serrana, e Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. 

Os moradores da Região Serrana começam neste sábado a receber a vacina da febre amarela, numa 
campanha pata imunizar toda a população, a exemplo do que foi feito em Casimiro de Abreu, na 
Baixada Litorânea. Ali foram imunizados 75% dos 42 mil moradores em dois dias de campanha, 
depois da morte de um pedreiro por febre amarela na cidade. 

 

https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2017/03/18/rio-confirma-primeiras-mortes-de-macacos-por-febre-amarela.htm

