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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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DOENÇA DE CHAGAS PODE AFECTAR 1000 EM PORTUGAL 
publicado em 17 Abr 2014 - 14:00   Por Marta F. Reis 

 

Dia Mundial da Saúde é dedicado às doenças passadas por insectos. Chagas são problema 
ignorado, avisa especialista 
 

Portugal pode ter pelo menos mil casos de doenças de Chagas adormecidos entre os 

imigrantes latino-americanos. Jorge Seixas, especialista na infecção causada pelo parasita 

Trypanosoma cruzi e transmitido por um insecto parecido com uma barata conhecido no Brasil como 

barbeiro, defende ao i estar na hora de as autoridades despertarem para o problema de saúde 

pública que nos últimos dez anos começou a afectar países de destino de emigrantes de zonas 

endémicas como Brasil e Venezuela. 

Apesar de o insecto não existir em Portugal, as mães infectadas que têm filhos no país estão 

a passar a doença às suas crianças e poderiam ser alvo de tratamentos preventivos. Por outro lado, o 

facto de não existir um teste de rastreio de Chagas nos programas de doação faz com que esta 

população seja excluída de dádivas de sangue apenas com base num questionário, o que não é 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que defende testes para optimizar as 

colheitas e manter a segurança. 

No caso dos transplantes de órgãos, a situação é mais problemática, avisa o especialista e 

director da Unidade Clínica Tropical do Instituto de Higiene e Medicina Tropical: "O teste devia ser 

obrigatório pois quem recebe um órgão de um portador infectado corre o risco de ser infectado, mas 

também devia ser implementado nos casos de doentes latino- -americanos à espera de transplante. 

Se forem chagáticos e começarem a fazer a medicação imunossupressora poderão ter maiores riscos 

de a doença acordar e terem complicações." 

Hoje assinala-se o Dia Mundial de Saúde, este ano dedicado às doenças transmitidas por 

répteis e insectos, vectores de agentes infecciosos como vírus e parasitas e que todos os anos 

afectam mil milhões de pessoas e matam um milhão. Jorge Seixas, que há duas décadas estuda a 

doença de Chagas, explica que esta infecção, pelas suas características, acaba por ser das mais 

negligenciadas. 

Em vez de o parasita ser transmitido pela saliva do insecto como acontece com a malária, entra no 

organismo quando a pessoa mordida esfrega a ferida e empurra as fezes depositadas pelo insecto na 

pele, onde está o parasita. Neste primeiro momento, há uma infecção que por regra fica resolvida 

em quatro a oito semanas, como uma mononucleose, mas em alguns casos é fatal. 

http://www.ionline.pt/artigos/portugal/doenca-chagas-pode-afectar-1000-portugal
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OMS ELOGIA POLÍTICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS 

EM ELIMINAÇÃO 
17/04/2014 10:52:33 

O programa brasileiro de combate a doenças em eliminação do Ministério da Saúde foi 

elogiado esta semana em Paris durante o evento “Unindo para combater doenças tropicais 

negligenciadas: uma conversa sobre o progresso”, que reuniu representantes da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e de governos de diversos países  

Uma das ações reconhecidas pela diretora-geral da OMS, Margaret Chan, foi a campanha 

para diagnóstico dos casos suspeitos de hanseníase realizada em escolas brasileiras no último ano. A 

coordenadora de Hanseníase e Doenças em Eliminação do Ministério da Saúde, Rosa Castália, 

apresentou o conjunto de políticas desenvolvidas pelo governo brasileiro no enfrentamento a essas 

doenças. 

A taxa de prevalência de hanseníase no Brasil caiu 65% nos últimos 10 anos, passando de 

4,33 casos por 10 mil habitantes, em 2002, para 1,51, em 2012. Assim como a China e a Índia, o país 

foi chamado de “ator chave” por desenvolver programas que integram prevenção, diagnóstico e 

tratamento de várias enfermidades de uma só vez, com campanhas de detecção, entre outros  

Para o ministro da Saúde, Arthur Chioro, as ações para o enfrentamento dessas doenças vêm 

contribuindo para a alteração do cenário no Brasil. “Com as campanhas de conscientização e 

detecção, estamos conseguindo oferecer maior visibilidade para essas doenças e vamos diminuir 

cada vez mais os casos no nosso país”, destacou. 

CAMPANHA - Além de detectar a hanseníase entre menores de 15 anos, público-alvo da 

iniciativa, o Ministério da Saúde ofereceu pela primeira vez tratamento coletivo com vermífugo em 

852 municípios, considerados prioritários. Cerca de 3,8 milhões de alunos foram submetidos ao 

exame inicial e 243 mil foram encaminhados para avaliação nas unidades de saúde, sendo 

confirmados para a doença cerca de 300. Uma nova campanha nas escolas será realizada pelo 

Ministério da Saúde, ainda em 2014, com o acréscimo de mais 150 municípios. 

“A campanha é de fundamental importância para conscientizar a população sobre a 

existência da doença e sobre a disponibilidade do tratamento ofertado pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Com a divulgação, conseguimos descobrir focos de transmissão não identificados antes. 

Nesses locais onde existem crianças com hanseníase, geralmente também existem adultos com a 

doença que não iniciaram o tratamento”, garante o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério 

da Saúde, Jarbas Barbosa.  

http://www.hnews.com.br/noticia/Dw4NDAsKCQgHBgUEAwIBANvHqbl2HY-p1eBjMJxqGYs,/oms_elogia_politica_do_ministerio_da_saude_para_enfrentamento_de_doencas_em_eliminacao.html
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Em janeiro de 2014, o Ministério da Saúde lançou ação educativa dirigida à população e aos 

profissionais de saúde para o combate à hanseníase. Com slogan “Hanseníase tem cura”, a iniciativa 

orienta os profissionais de saúde a identificar os sinais e sintomas da enfermidade, visando o 

diagnóstico precoce. 

A ação está acontecendo durante todo o ano de 2014 nas capitais e nas cidades com mais de 

100 mil habitantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além da Baixada Fluminense, das 

regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte e do norte de Minas Gerais. Essas áreas são 

consideradas, pelo Ministério da Saúde, como prioritárias para combate à doença por concentrarem 

a maioria dos casos. 

Criado em 2012, o programa brasileiro (Plano Integrado de Ações Estratégicas de Eliminação 

da Hanseníase, Filariose, Esquistossomose e Oncocercose como Problema de Saúde Pública, Tracoma 

como Causa de Cegueira e Controle das Geohelmintíases) tem como objetivo o desenvolvimento e 

implantação de políticas públicas para redução da carga de doenças em eliminação. A intenção é 

que, em conjunto com estados e municípios, sejam desenvolvidos planos locais de eliminação dessas 

doenças em todo o território brasileiro, promovendo ações de saúde pública e de inclusão social, em 

coerência com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

RESULTADOS - A queda na taxa de prevalência da hanseníase é resultado das ações de 

combate à doença, intensificada nos últimos anos. Em 2012, o Brasil registrou 33.303 casos novos e o 

coeficiente de detecção foi de 17,17/100 mil habitantes na população em geral. Em menores de 15 

anos, o coeficiente foi de 4,81/100 mil habitantes, redução percentual acumulada de 40% na 

comparação com o período de 2003 a 2012 (7,98/100 mil habitantes). Cinco estados apresentam 

coeficiente de prevalência acima de três casos por 10 mil habitantes (Mato Grosso, Tocantins, 

Maranhão, Pará e Rondônia) e três estados a menor taxa de prevalência (Rio Grande Sul com 0,12/10 

mil habitantes; Santa Catarina 0,29/10 mil e São Paulo 0,34/10 mil).  

Fonte: Ministério da Saúde 
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CASOS DE SARAMPO REGISTRADOS NO BRASIL ACENDEM ALERTA EM ANO DE COPA DO 

MUNDO. 
Marcela de Freitas Cidade - Saúde abril 16, 2014 

Em ano de Copa do Mundo no Brasil, o número de casos de sarampo no país tem levantado 

um alerta em turistas e participantes dos jogos. Isso porque houve um aumento nos casos 

registrados. 

Conforme o Ministério da Saúde, em 2013 foi contabilizado 201 casos de sarampo, número 

cinco vezes maior do que o surto detectado em 2011 e 100 vezes maior do que os números de 2012 

(dois casos). 

Neste ano, 74 casos haviam sido notificados até o início de fevereiro, sendo 70 deles no 

Ceará e quatro em Pernambuco. Metade desses casos foi detectado em menores de 1 ano de vida e 

a maioria entre pessoas sem esquema vacinal completo. 

Sarampo 

O sarampo é uma doença infecciosa, viral e muito comum na infância, transmitida por 

secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse de pessoas 

infectadas. O período de incubação, entre o contágio e o aparecimento dos sintomas é de cerca de 

12 dias e a transmissão pode ocorrer antes da manifestação da doença e estender-se até o quarto 

dia depois do aparecimentos das placas avermelhadas na pele. 

Os principais sintomas após o período de incubação são febre alta, tosse, conjuntivite não 

purulenta, fotofobia e coriza. Depois de dois a três dias, nota-se pequenas lesões na mucosa bucal e 

lesões vermelhas no corpo. As manchas se tornam acastanhadas com descamação fina da pele após 

três dias. As complicações da doença podem ser diarreia, vômitos, hemorragias, convulsões, 

encefalites, pneumonia bacteriana secundária e hepatite. Não há tratamento específico disponível. 

A vacina do sarampo é recomendada aos 12 meses de vida, por meio da tríplice viral 

(sarampo, caxumba e rubéola) e aos 15 meses de vida (reforço), com a tetra viral que protege a 

criança do sarampo, caxumba, rubéola e varicela (catapora). 

http://www.cearaagora.com.br/site/2014/04/casos-de-sarampo-registrados-no-brasil-acende-alerta-em-ano-de-copa-do-mundo/
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INFLUENZA AVIÁRIA, H5 - JAPÃO (KUMAMOTO), FRANGOS, SURTO. 

Published Date: 2014-04-14 21:51:13 

 
Japão sacrifica mais de 100.000 frangos por surto de gripe aviária 

As autoridades japonesas ordenaram o sacrifício de 112.000 frangos no sul do país depois 
que funcionários confirmaram neste domingo [13/abril/2014] um surto de gripe aviária em uma 
fazenda especializada da região. 

Os testes feitos em algumas das aves afetadas confirmaram a presença da cepa H5 do vírus 
em uma fazenda localizada no distrito de Kumamoto, onde 56.000 frangos devem ser sacrificados. 

No sábado [12/abril/2014], o proprietário informou sobre uma grande quantidade de mortes 
súbitas entre as aves, segundo o Ministério da Agricultura. 

Também decidiu-se sacrificar outras 56.000 aves em outra fazenda que o dono da primeira 
possui na região, para evitar possíveis contágios. 

Trata-se do primeiro surto confirmado de gripe aviária no Japão nos últimos 3 anos. 

As autoridades locais proibiram o translado de frangos procedentes das 2 fazendas afetadas, 
assim como de outras situadas nas proximidades. Além disso, continuam fazendo análises e 
trabalhos de desinfecção na zona. Uma equipe de especialistas foi enviada à região para determinar 
a origem da infecção das aves. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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MOJIANG PARAMYXOVIRUS (MOJV) - CHINA, VÍRUS EMERGENTE, ROEDORES, CASOS 

HUMANOS (?). 
Published Date: 2014-04-14 19:37:21 

 
Pesquisadores alertam para possível descoberta de novo vírus letal na China 

Uma equipe de cientistas chineses pode ter descoberto um novo vírus capaz de infectar e 
levar humanos à morte. Três trabalhadores de uma mina de cobre no sudoeste chinês, mortos em 
2012 por pneumonia, podem ter sido vítimas do vírus. 

A hipótese foi levantada em um estudo quer será publicado pelo periódico Emerging 
Infectious Diseases e foi destaque do site da revista Science. Para chegar a ela, os pesquisadores 
analisaram amostras fecais de morcegos e ratos da mina. 

O vírus descoberto foi batizado de Mojiang paramyxovirus (MojV), em referência à região em 
que foi encontrado. Sua genética se parece com a de outros dois vírus, também mortais, já 
conhecidos. 

Um deles é o Hendra vírus, responsável pela morte de cavalos, que foi identificado na 
Austrália há cerca de 20 anos. Desde então, quatro pessoas que tiveram contato com cavalos 
infectados morreram. O outro é o Nipah vírus, responsável pela morte de diversos indivíduos na Ásia. 
No caso dessas duas espécies, o hospedeiro natural, que hospeda o vírus na natureza, parece ser o 
mesmo. É um morcego, que se alimenta principalmente de frutas, e é conhecido como raposa 
voadora. 

Mas os testes feitos em morcegos para o novo vírus deram negativo. Para o MojV, ratos 
podem ser hospedeiros naturais. Três dos nove ratos estudados estavam infectados. 

As vítimas da mina de cobre morreram antes dos cientistas iniciarem os estudos. Por isso, os 
pesquisadores não conseguiram estabelecer uma relação direta entre o vírus e a morte dos 
trabalhadores.  

Outros dois estudos foram feitos na própria China para identificar morcegos com o vírus. 
Nenhum obteve resultado positivo, o que pode indicar que o vírus até agora não se alastrou. Os 
pesquisadores acreditam que a relação entre o vírus e roedores deve ser estudada. 

 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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CASOS DE DENGUE ESTÃO FICANDO MAIS GRAVES NO BRASIL. 
14/04/2014 09:39 

O Ministério da Saúde divulgou em meados de março uma redução de 80% nos casos de 

dengue registrados no país no primeiro bimestre de 2014 em relação a 2013. Para contextualizar a 

boa notícia, é importante lembrar que, no ano passado, a transmissão da doença superou todas as 

experiências anteriores no Brasil: foram notificados dois milhões de casos. O dado positivo também 

vem perdendo força com notícias que chegam de São Paulo. No início de abril, a capital paulista 

assistiu a um aumento de 55% no número de casos de dengue em uma semana e a incidência da 

doença até o início deste mês cresceu 42% na comparação com o mesmo período de 2013. Em 

Minas, até o momento, foram confirmados 8.029 casos e sete mortes pela doença. 

No Brasil, além de a incidência da doença estar numa crescente do ponto de vista global, a 

gravidade dos casos também aumenta. Pesquisadores brasileiros se debruçaram em 51 estudos 

realizados entre 2000 e 2010 com o objetivo de compreender o comportamento da doença no país. 

Publicado no periódico científico PLOS Neglected Tropical Diseases com o título Epidemiological 

Trends of Dengue Disease in Brazil (2000–2010): A Systematic Literature Search and Analysis a 

pesquisa mostra que o número de mortes e a quantidade de hospitalizações têm crescido em razão 

não só da alta incidência da doença, mas também em função da circulação simultânea dos quatro 

sorotipos do vírus no país. No período analisado foram contabilizados 8,44 milhões de casos – o 

maior volume em todo o continente americano entre 2000 e 2010 -, sendo 221 mil casos graves, com 

mais de 3 mil mortes. 

Autores dessa revisão de literatura, João Bosco Siqueira Junior, Lúcia Bricks e Maria Gloria 

Teixeira também observaram uma distribuição da doença em todas as faixas etárias. Desde 2007, a 

dengue, que era mais comum em adultos jovens, também passou a acometer de forma sistemática 

crianças e idosos. É importante lembrar ainda, que pelo fato de o sorotipo 4 do vírus ter entrado no 

país há pouco tempo, desde 2011, a maior parte da população com menos de 30 anos está 

susceptível à doença.  

Para os pesquisadores, embora imprescindíveis, as ações de controle ao mosquito não têm 

sido efetivas. Infelizmente, a população não está sensibilizada para entender o impacto dos focos do 

Aedes aegypti dentro das casas. Como ainda não existe uma vacina, a situação fica mais complicada e 

a disseminação não para. Por isso, a recomendação continua a mesma: para conter o avanço da 

epidemia, brasileiros precisam manter o ambiente doméstico livre de criadouros do mosquito. E 

atenção para os sinais de alerta da doença: febre alta, dor abdominal intensa, tontura com desmaios 

e rompimento de vasos superficiais da pele. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2014/04/14/internas_cienciaesaude,499108/casos-de-dengue-estao-ficando-mais-graves-no-brasil.shtml
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A Saúde Plena conversou com o professor do Departamento de Saúde Coletiva da 

Universidade Federal de Goiás, João Bosco Siqueira Junior, um dos autores da pesquisa, que comenta 

os principais pontos do estudo que analisou a dengue no Brasil entre 2000 e 2010.  

Casos mais graves 

Para João Bosco Siqueira Junior, a conclusão de que o Brasil vive o crescimento da 

disseminação da doença, do número de internações e do número de mortes, mostra a necessidade 

de usar todas as alternativas tecnológicas disponíveis para controlar a transmissão da dengue. 

“Vimos no ano passado a maior transmissão de dengue na história do Brasil. Não temos uma 

resposta simples para isso porque é sempre multifatorial. Fatores climáticos podem favorecer a 

reprodução do mosquito e a chegada de um sorotipo novo de vírus também influencia. Notamos 

também que, em anos de grandes epidemias temos um sorotipo predominando. Em 2002, era o 

dengue 3; em 2008, o dengue 2; e, em 2010, o dengue 1”, explica.  

Segundo ele, a alternância na predominância de um sorotipo do vírus explicaria a razão de as 

crianças estarem se contaminando mais com o passar dos anos. “Só o grupo que foi exposto 

anteriormente está imunizado”, explica. Para ajudar a entender, uma criança que nasceu em 2010 

pode não ter tido contato com o sorotipo 3 já que, nessa época, predominava a circulação do 

sorotipo 1, por exemplo. No entanto, os adultos de 2002 tiveram esse contato. Apesar de sempre 

predominar um tipo de vírus, atualmente no Brasil circulam quatro sorotipos da dengue.  

Outra razão, afirma João Bosco, é que a maioria das crianças não apresenta sintomas. Por 

isso, a distribuição da doença por faixa etária não refletir muito a realidade da disseminação. “Nas 

crianças os sintomas costumam ser mais inespecíficos e mais leves. Além disso, elas não conseguem 

dizer claramente o que estão sentindo”, diz. O pesquisador vê com preocupação não só o fato de a 

doença estar atingindo mais essa faixa etária, mas os casos graves também estarem aumentando. 

Dengue de novo 

Se uma pessoa já teve dengue e tem contato com um outro sorotipo do vírus a doença vai se 

manifestar sempre de forma mais grave? Segundo João Bosco essa é uma das perguntas que rondam 

a doença ainda sem reposta definitiva. “Sabemos que infecções sequenciais podem levar a casos 

mais graves, isso acontece com algumas pessoas, mas não com todas. O contato com o sorotipo não 

é um fator em si que determina casos mais graves”, explica. Segundo ele, essa foi a razão de a 

Organização Mundial de Saúde deixar de usar o termo dengue hemorrágica. “Não é só a febre 

hemorrágica (quando a perda de líquido acontece dentro do corpo) que é um caso grave de dengue”, 

explica.  

Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, tontura, queda de pressão são sintomas que 

podem indicar casos de dengue grave. Qualquer um desses sinais é motivo para procurar ajuda 

médica. João Bosco frisa que a hidratação rigorosa é o tratamento contra a doença já que pode 

ocorrer perda de líquido externo (diarreia) e perda de líquido interno (febre hemorrágica). "Dengue 
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deveria ser associado a aumentar o consumo de líquidos”, reforça. O pesquisador alerta ainda que 

febre abaixando não é indicativo de melhora do quadro da doença. “Casos graves acontecem quando 

a febre está diminuindo, no quarto ou quinto dia da doença”, diz.  

Nem a vacina isenta a população de participar  

João Bosco salienta que a imensa maioria dos focos de dengue estão dentro de casa. “A 

dengue deveria ser uma preocupação de cada cidadão no Brasil. É preciso cada um ter compreensão 

e clareza de nós todos estamos em risco de adoecer. Se a população não participar, já está claro que 

as ações públicas não vão funcionar sozinhas. E mesmo que exista a vacina, ela não será um medida 

mágica que vai acabar com a doença no país. Até por que a vacina sendo pensada para ser mais 

usada em crianças”, informa.  

Outro aspecto importante é que a febre amarela urbana é transmitida pelo Aedes aegypti e 

temos também o Chikungunya, novo vírus que também é transmitido pelo mosquito da dengue, e é 

ameaça real na América do Sul. Por isso, segundo o pesquisador, não se pode deixar de fazer o 

controle do vetor.  

Tecnologias de combate à dengue 

O professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás afirma 

que o Ministério da Saúde tenta acompanhar todas as tecnologias disponíveis de controle à dengue. 

João Bosco cita, por exemplo, uma armadilha para o mosquito adulto que consiste em infectá-lo com 

uma bactéria (que não prejudique a saúde humana) que impede que o Aedes aegypti seja 

contaminado pelo vírus da dengue. Outra alternativa, ainda segundo o professor, é modificar o 

mosquito geneticamente, liberá-los no meio ambiente, misturá-los a outros e, do desse cruzamento, 

os que nascerem não terem asas. “Junto com a vacina, essas experiências são potenciais ferramentas 

de controle da doença”, afirma.  

Pesquisadores também se esforçam para encontrar um método que diagnostique a dengue 

com rapidez. Na semana passada, foi divulgado que um estudo da Universidade de São Paulo (USP) 

desenvolveu um sensor que dá em 20 minutos o diagnóstico da doença. O método foi patenteado e 

aguarda avaliação da Anvisa.  
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OMS EPIDEMIA DE ÉBOLA PERSISTE NA REGIÃO OCIDENTAL DE ÁFRICA. 
16:46 - 16 de Abril de 2014  

Luís Gomes Sambo discursava na abertura do primeiro encontro de Ministros da Saúde de 
África, que decorre na capital angolana até quinta-feira. 

O responsável lançou o alerta a todos os países africanos para a importância da vigilância 
epidemiológica, da informação ao público, das medidas de biossegurança e o reforço da qualidade 
dos laboratórios de saúde pública, para se evitar a propagação da doença. 

"Embora a epidemia persista, há esperança que em breve consigamos contê-la e melhorar os 
efeitos nefastos sobre as vidas humanas e também sobre a atividade económica e social dos países", 
sublinhou Luís Gomes Sambo. Entre as vítimas mortais estão incluídos trabalhadores da saúde 
pública, recordou. O foco do surto epidémico começou na Guiné-Conacri, país que registou até ao 
momento 157 casos e 101 mortes. 

A Libéria, país vizinho da Guiné-Conacri, também está afetado pelo surto de ébola, tendo 
registado 20 casos mortais. As organizações de ajuda internacional lançaram na semana passada 
várias medidas de emergência na Guiné-Conacri e por toda a África ocidental, de forma a conter este 
que é considerado um dos mais graves surtos do letal vírus ébola. 

A OMS descreveu o primeiro surto da doença entre humanos na África ocidental como um 
dos mais desafiadores desde que o vírus surgiu, em 1976, na região onde é agora a República 
Democrática do Congo. O diretor regional para África da OMS felicitou os ministros da saúde da 
Guiné-Conacri e da Libéria pela sua "bravura" nas medidas de contenção da doença, encorajando 
todos os responsáveis africanos pela pasta da saúde a reforçarem os sistemas de alerta e a aplicarem 
os regulamentos sanitários internacionais. O vírus, conhecido como Zaire Ébola, atingiu uma taxa de 
mortalidade de 90 por cento em anteriores surtos epidémicos, e não há vacina, cura ou sequer 
tratamento específico. 

 

 

 

http://www.noticiasaominuto.com/mundo/204847/epidemia-de-ebola-persiste-na-regiao-ocidental-de-africa
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SÃO PAULO REGISTRA MAIS DE 100 CASOS DE DENGUE POR DIA 
18/04/2014 - 09:29 

 

Em apenas uma semana a capital paulista registrou 793 casos da doença 

A cidade de São Paulo registra mais de 100 novos casos de dengue por dia, informa nesta 

sexta-feira O Estado de S. Paulo, com informações do último balanço da Secretaria Municipal de 

Saúde, divulgado no final da tarde desta quinta. Segundo os números oficiais, em sete dias foram 

contabilizados 793 registros da doença na capital paulista – o maior número de casos já registrado 

em apenas uma semana neste ano. 

Até o dia 9 de abril, de acordo com os dados, São Paulo já tinha computado 1.745 casos de 

dengue. Agora, com os novos registros o número aumentou para 2.538. Segundo a Secretaria, em 

relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 66%. Neste ano, em menos de quatro 

meses, a cidade já está prestes a superar o número de casos registrados em 2013, quando 2.617 

pessoas contraíram dengue. 

Leia também 

São Paulo registra primeira morte por dengue do ano ; Dengue cresce 55% em uma semana em São 

Paulo. Bairros da Zona Oeste de São Paulo vivem surto de dengue 

Os bairros da Zona Oeste da capital lideram a incidência da doença, mesmo após terem sido 

alvo de operações especiais, como campanhas para eliminar focos do mosquito transmissor e 

dedetização feita por caminhões. O Jaguaré é o bairro que mais tem registros, com 387 casos. 

Segundo a Prefeitura, a incidência da doença no Jaguaré está em 776,1 casos por 100.000 habitantes, 

índice mais que duas vezes superior ao considerado alto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) – 

300 casos por 100.000 habitantes. Os bairros da Lapa e Rio Pequeno, também na Zona Oeste, têm 

respectivamente incidência de 287,5 e 145,2 casos por 100.000 habitantes. 

Zona Norte – O bairro do Tremembé, na Zona Norte, com 245 casos, já tem índices que se 

aproximam dos bairros mais afetados. É a primeira vez que um bairro fora da Zona Oeste registra um 

número tão elevado de pessoas com dengue. Em apenas uma semana o Tremembé dobrou o 

número de casos registrados, mostrando que a doença está se alastrando de maneira considerada 

preocupante. No último balanço, o distrito tinha 123 registros. O bairro já ultrapassou Lapa e Rio 

Pequeno no número de casos, mas por ter uma população maior, a taxa de incidência da doença é 

inferior às taxas dos distritos da Zona Oeste. 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/sao-paulo-registra-mais-de-100-casos-de-dengue-por-dia
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A Prefeitura informou que vai tomar uma série de medidas de combate à dengue na Zona 

Norte durante o feriado prolongado. Nesta sexta e sábado, serão realizadas ações de combate a 

criadouros do mosquito Aedes aegypti nos bairros Jardim Vista Alegre, Elisa Maria e Jardim 

Paulistano. Na segunda-feira, equipes de saúde atuarão no combate aos criadouros em bairros como 

Mandaqui, Limão, Cachoeirinha e Vila Zatt. 
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CAMPINAS ADMITE MAIOR EPIDEMIA DE DENGUE DA HISTÓRIA COM 14 MIL CASOS 
17/04/2014 16h12 - Atualizado em 17/04/2014 16h27 

 

A Prefeitura de Campinas (SP) já considera a epidemia de dengue deste ano a maior da 

história da cidade e trabalha, nesta quinta-feira (17), com a projeção de 14.002 casos da doença. 

Além disso, a administração municipal investiga mais uma morte, de uma moradora do Jardim 

Satélite Iris, de 27 anos. Com isso, além de um óbito comprovado, são sete suspeitos. 

A maior epidemia até então havia ocorrido em 2007, com 11.442 casos. Segundo a Secretaria 

de Saúde, são 5.688 confirmações da doença. Outros 3.876 aguardam exames, mas, segundo a 

Prefeitura, historicamente 80% são atestados, portanto a previsão é que 3.100 sejam comprovados. 

Somam-se a esses outras 5.214 notificações positivas de dengue desde que a administração 

municipal descartou a sorologia, na semana passada. 

Força Nacional do SUS 

A Prefeitura de Campinas pediu ajuda à Força Nacional do Sistema Único de Saúde para 

combater a epidemia e técnicos do governo federal serão deslocados para avaliar a situação da 

cidade. Uma liminar também autoriza agentes de saúde a entrarem à força em casas abandonadas 

com foco do mosquito transmissor e em locais onde o proprietário não permite. 

Segundo a administração municipal, as ações baseadas na decisão judicial vão começar pelo 

distrito de Barão Geraldo e terão apoio da Guarda Municipal. O Exército também apoia o combate à 

epidemia na cidade e atua, principalmente, na selagem de caixas d'águas. Também houve reforço da 

equipe da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) no município. A região mais afetada de 

Campinas é a Noroeste. 

Recomendações 

Aos primeiros sintomas da dengue (febre, dor de cabeça, dores nas articulações e no fundo 

dos olhos), a recomendação do Ministério da Saúde é procurar o serviço de saúde mais próximo e 

não se automedicar. Quem usa remédio por conta própria pode mascarar sintomas e, com isso, 

dificultar o diagnóstico. 

Para diminuir a proliferação do mosquito, é importante que a população verifique o 

adequado armazenamento de água, o acondicionamento do lixo e a eliminação de todos os 

recipientes sem uso que possam acumular água e virar criadouros do mosquito. Além disso, é 

essencial cobrar o mesmo cuidado do gestor local com os ambientes públicos, como o recolhimento 

regular de lixo nas vias, a limpeza de terrenos baldios, praças, cemitérios e borracharias. 

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2014/04/campinas-admite-maior-epidemia-de-dengue-da-historia-com-14-mil-casos.html
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MÉDICA ALERTA PARA MANIFESTAÇÃO DA COQUELUCHE E PREVENÇÃO POR VACINA 
Thassiana Macedo - 02/04/2014 

 

A coqueluche, mais conhecida como “tosse comprida”, é uma doença bacteriana que dura 

um mês ou mais. Os sintomas podem ser similares aos da gripe, porém existem casos em que a tosse 

é seca, podendo provocar falta de ar, vômitos e até mesmo hemorragia subconjuntival, devido à 

forte pressão. Durante muitos anos, a coqueluche permaneceu com baixos níveis de incidência, no 

entanto, é preciso manter a vacinação em dia, para que a doença não volte a aparecer. 

De acordo com a médica patologista, especialista em vacinação, Eliane Milhorim Silva, a 

doença é causada pela bactéria Bordetella pertussis, que está voltando a se manifestar em Uberaba e 

em todo o país. “Por isso, é importante que os pais ou responsáveis não deixem de procurar a vacina. 

O recém-nascido recebe o total de três doses para começar a desenvolver a imunidade, aos dois, 

quatro e seis meses de vida. Quando criança, o reforço é feito com a vacina tríplice-bacteriana, 

contra difteria, tétano e coqueluche, dos quatro aos seis anos. Já na adolescência, faz-se um reforço 

nos postos de saúde a cada 10 anos, porém somente contra difteria e tétano, abrindo espaço para a 

bactéria da coqueluche”, explica. 

A especialista destaca, ainda, que essa bactéria fica alojada na orofaringe do portador que, se 

não tratado, pode se tornar um transmissor em potencial, principalmente para gestantes e bebês, 

com quem tiver contato. “A doença pode ser desperta em qualquer idade, porém, deve-se ficar 

atento em especial aos bebês, que podem vir a óbito. A solução é o reforço para os adultos, a cada 

10 anos, com a aplicação da vacina tríplice-bacteriana e, principalmente, para a gestante”, indica a 

médica patologista. 

Eliane Milhorim ressalta também que a vacinação contra coqueluche em gestantes está 

sendo indicada pelos obstetras. “A recomendação é devido à capacidade de o feto iniciar a produção 

de anticorpos ainda na barriga. Aquelas que tomam a vacina após o parto ainda contribuem com 

esse efeito, através da amamentação. O grande problema enfrentado pelas gestantes mais carentes 

é a indisponibilidade da vacina na rede pública. O governo tinha a proposta de aplicar a vacina nas 

gestantes em 2013 e nada aconteceu. Era para oferecer as doses neste ano e até agora nada”, alerta. 

A maior parte das transmissões da coqueluche ocorre pela mãe, entretanto pode haver a 

contaminação através do pai, dos avós, da babá ou de qualquer outra pessoa que não estiver imune. 

Ainda de acordo com a especialista em vacinação, houve o aumento considerável em relação aos 

anos de 2012 e 2013. “A Organização Mundial da Saúde lançou uma campanha chamada cocoon, que 

quer dizer casulo, voltada para a prevenção do recém-nascido. A intenção é proteger os pais para 

que o bebê não seja contaminado. O foco é a coqueluche, mas existem várias outras doenças que 

http://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,7,SAUDE,92871
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podem ser prevenidas através da imunização, o que é uma preocupação mundial”, completa Eliane 

Milhorim. 
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VINTE E QUATRO CASOS DA LEISHMANIOSE VISCERAL FORAM NOTIFICADOS NO ESTADO 
09/04/2014 15h46 - Atualizado em 09/04/2014 17h42 

O número de casos de leishmaniose registrado este ano no Maranhão chama a atenção das 

autoridades. Desde o início do ano, já foram notificados 24 casos da leishmaniose visceral em todo o 

estado. Três pessoas já morreram, nos municípios de Itinga, Coelho Neto e Passagem Franca, de 

acordo com o setor de Vigilância Epidemiológica do Estado. 

Estatísticas apontam que em 2013 foram 558 casos da doença no Maranhão, com 49 mortes. 

Somente na região metropolitana, foram 60 casos, dos quais cinco perderam a vida nos quatro 

municípios da ilha. O número é considerado alto. 

Especialistas falam da falta de controle dos cães infectados com o calazar, que transitam 

livremente pelas ruas. "Essas doenças são complexas, de difícil controle. O que a gente realmente vê 

como eficácia seria vacina. Hoje temos para cães, mas não são 100% eficazes. Outra alternativa seria 

o combate ao mosquito transmissor da doença, que é flebótomo", disse a professora Ana Lúcia 

Abreu Silva. 

A doença pode levar de dois a 24 meses para se manifestar no organismo. Não é transmitida 

de pessoa para pessoa. "O calazar entrou em São Luís por causa dessa mobilização de pessoas, o que 

provocou uma devastação muito grande. O desmatamento contribui. Onde tem uma invasão, lá vai 

se instalar o mosquito", explicou o infectologista Antônio Rafael. 

Pesquisa 

Na ilha, foi encomendada uma pesquisa para saber o número de cães infectados. Somente 

em Paço do Lumiar chega a 52% a quantidade de cães com a doença. Em Raposa, 43%. Em São José 

de Ribamar, 38%. E em São Luís 28%. 

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2014/04/vinte-e-quatro-casos-da-leishmaniose-visceral-foram-notificados-no-estado.html
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INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE ENTRE INDÍGENAS AUMENTA EM 10% 
17/4/2014 às 15h28 (Atualizado em 17/4/2014 às 16h17) 

A tuberculose continua sendo um dos principais problemas de saúde no Brasil, atingindo 

principalmente os povos indígenas. Para descrever a situação epidemiológica da doença segundo 

raça/cor no Brasil, o aluno do mestrado em Ensp/Fiocruz (Epidemiologia em Saúde Pública da Escola 

Nacional de Saúde Pública) Paulo Victor de Sousa Viana avaliou os casos novos de tuberculose 

notificados no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). 

No período de 2008-2011, foram notificados 278.674 casos novos no Brasil, correspondendo 

a uma incidência média de 36,7/100 mil habitantes. Segundo raça/cor, as taxas revelam que os 

indígenas apresentaram as maiores incidências, registrando-se aumento de 95,4/100 mil em 2008 

para 104/100 mil em 2011, um incremento de aproximadamente 10%. Houve predomínio de casos 

em doentes homens, e na faixa de 20 a 44 anos em todas as categorias de raça/cor. 

Na opinião do mestrando, para a elaboração de estratégias efetivas, as autoridades 

brasileiras devem desenvolver estratégias de controle da tuberculose específicas, considerando as 

diferenças de cada grupo específico, com foco nos doentes indígenas e negros, abordando os 

determinantes sociais de saúde nestes grupos. 

Saúde anuncia inclusão do teste rápido de tuberculose no SUS 

Segundo dados do Inquérito Nacional de Saúde Indígena, realizado em 123 aldeias do País 

entre 2008-2009, mais de 40% das crianças indígenas apresentavam cronicamente desnutridas e 

mais da metade sofria de anemia. As informações são do portal da Fundação Osvaldo Cruz. 

 

http://noticias.r7.com/saude/incidencia-de-tuberculose-entre-indigenas-aumenta-em-10-17042014

