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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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CIENTISTAS DESCOBREM NO BRASIL NOVA SUPERBACTÉRIA RESISTENTE A ANTIBIÓTICO. 

22/04/2014 12h40  

Nova cepa foi encontrada no sangue de homem que morreu em São Paulo. 

Pesquisadores afirmam que ainda é cedo tratar linhagem como 'ameaça'. 

Cientistas brasileiros e americanos identificaram no sangue de um paciente que morreu em São 
Paulo uma nova superbactéria que é altamente resistente ao antibiótico vancomicina, remédio 
comum e de baixo custo utilizado para tratar infecções causadas por bactérias Staphylococcus aureus 
resistentes à metilicina (SARM). 
 
Um estudo sobre a nova cepa foi divulgado no último dia 17 na publicação científica “The New 
England Journal of Medicine” e relata que a nova linhagem isolada no país também pode ser 
encontrada fora de hospitais, principal local de contaminação, e seriam transmitidas principalmente 
por contato com a pele. 

Segundo o estudo, indivíduos saudáveis podem contrair este tipo de infecção por estafilococos, e 
não apenas enfermos ou pessoas com imunidade baixa. Apesar do alarme, de acordo com a 
pesquisa, como existe apenas um caso documentado infecção, é cedo para dizer se a superbactéria 
pode ser considerada uma ameaça. 
 
A pesquisa foi liderada por Cesar Arias, da Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas, em 
Houston, e teve coautoria de Flávia Rossi, diretora médica do Laboratório de microbiologia do 
Hospital das Clínicas, em São Paulo. 

Apesar do alarme, como existe apenas um caso documentado deste tipo de infecção, ainda é cedo 
para dizer se a superbactéria é uma ameaça. 

Detecção em 2012 
O artigo publicado explica que a bactéria foi encontrada no sangue de um homem de 35 anos, que se 
internou no Hospital das Clínicas de São Paulo. 

A nova cepa foi detectada em agosto de 2012, quando a vítima ainda estava viva. Segundo Flávia, a 
nova linhagem não foi a causa da morte do paciente, que sofreu múltiplas complicações. 
 
Segundo a pesquisa, a nova bactéria preocupa porque pertence a uma linhagem molecular que é 
comumente associada ao ambiente não hospitalar, designada com o termo "associadas à 
comunidade" (CA-MRSA, na sigla em inglês). 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/04/cientistas-descobrem-no-brasil-nova-superbacteria-resistente-antibiotico.html
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De acordo com Flávia, já existe um tratamento para eliminá-la, mas é um método mais caro em 
comparação ao uso da vancomicina. 

No entanto, segundo ela, é preciso trabalhar mais com a classe médica para melhorar o diagnóstico 
dessa enfermidade. "É necessário realizar culturas em laboratório antes de pensar em apenas 
prescrever qualquer medicamento”, disse a médica ao G1. 

Pesquisadores envolvidos com o estudo afirmam também que apesar de um caso ter sido detectado, 
é preciso aumentar a vigilância para possíveis novas ocorrências na América do Sul e no restante do 
mundo. 
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OMS: 140 MORTOS EM EPIDEMIA DE EBOLA NA ÁFRICA.  

Publicação: 22/04/2014 13:49  

Dacar, 22 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta terça-feira que o surto de Ebola 
no Oeste da África já vitimou mais de 140 pessoas. 
 
Em um comunicado publicado em seu site, a OMS relatou que 230 casos suspeitos ou confirmados 
até agora na Libéria e na Guiné, país em que se concentra a maior parte das vítimas. 
 
A OMS informou que das 142 vítimas fatais, 129 eram da Guiné e 13 da Libéria. 
 
A doença é mais comumente encontrada na África central ou oriental. O Ebola é causa sangramentos 
internos e externos. Não há cura nem vacina e tem uma alta taxa de mortalidade. Fonte: Associated 
Press.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2014/04/22/interna_internacional,521444/oms-140-mortos-em-epidemia-de-ebola-na-africa.shtml
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NUEVO FÁRMACO CAPAZ DE PROTEGER CONTRA EL PELIGROSO VIRUS DE MARBURGO. 
 

Martes, 22 abril 2014  

 
Por primera vez, se ha demostrado la efectividad de un fármaco contra el letal virus de Marburgo. En 
los experimentos realizados con primates no humanos, el fármaco ha tenido un claro efecto 
protector. 
 
El medicamento experimental, conocido como BCX4430, protegió a macacos de la especie Macaca 
fascicularis, contra la infección por virus de Marburgo cuando se les administró mediante inyección. 
 
El equipo de Sina Bavari y Travis K. Warren, ambos del Instituto de Investigación de Enfermedades 
Contagiosas adscrito al Departamento Médico del Ejército de Estados Unidos (USAMRIID, por sus 
siglas en ingles), constató además que el BCX4430 también protegió ejemplares de cobaya (cuy, curí 
o cuye) expuestos mediante inhalación al virus de Marburgo. 
 
El BCX4430, desarrollado por la empresa BioCryst Pharmaceuticals, Inc. de Durham, Carolina del 
Norte, Estados Unidos, también demostró, en cultivos celulares, una actividad contra una amplia 
gama de virus del tipo conocido como virus de ARN o virus ARN, incluyendo al coronavirus, que causa 
el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV, por sus siglas en inglés). 
 
Los resultados del trabajo muestran que el fármaco actúa interfiriendo con la “maquinaria” interna 
del virus de Marburgo, evitando que pueda aprovechar oportunidades de replicar su material 
genético. 

El próximo paso en esta línea de investigación será llevar a cabo un ensayo clínico de fase 1 en 
humanos. 
 
El virus de Marburgo y el del Ébola causan fiebre hemorrágica con tasas de mortalidad del 90 por 
ciento en humanos. Estos virus, infecciosos en forma de aerosol (aunque la infección se extiende 
comúnmente por medio de la sangre y otros fluidos corporales de pacientes infectados), son motivo 
de preocupación para las autoridades sanitarias, y también para los cuerpos de seguridad y defensa 
dado que esos virus se podrían esparcir en aerosol de manera deliberada, en el marco del 
bioterrorismo o de la guerra biológica. Actualmente no existen vacunas o terapias disponibles para 
combatir a esos dos virus. Las investigaciones sobre ellos se llevan a cabo en laboratorios de máxima 
seguridad, diseñados para ofrecer el Nivel de Bioseguridad 4, o contención máxima. En los 
laboratorios de esa clase, a menudo recreados en el cine, los investigadores visten trajes de presión 
positiva (los trajes de aislamiento biológico que recuerdan un poco a trajes espaciales) mientras 
trabajan. 
 

 
 

http://noticiasdelaciencia.com/not/10171/nuevo_farmaco_capaz_de_proteger_contra_el_peligroso_virus_de_marburgo/
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NOVA DROGA CAPAZ DE PROTEGER CONTRA VÍRUS PERIGOSO MARBURG (NOTÍCIA 

TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR). 

 

Pela primeira vez, demonstraram a eficácia de um fármaco para o vírus Marburg letal. Em 
experimentos realizados com primatas não-humanos, a droga tinha um efeito protetor clara. 
 
A droga experimental, conhecido como BCX4430, macacos Macaca fascicularis espécies contra a 
infecção com o vírus de Marburg, quando administrado por injecção protegida . 
 
A equipe de Sina Bavari e Travis K. Warren, ambos do Instituto de Pesquisa de Doenças Infecciosas 
ligado ao Departamento Médico do Exército dos EUA ( USAMRIID , por sua sigla em Inglês ) , também 
descobriu que cópias BCX4430 também protegido de cobaia ( cuy Curi ou cuye ) expostos por 
inalação de vírus de Marburg . 
 
O BCX4430, desenvolvido pela empresa BioCryst Pharmaceuticals , Inc., de Durham , Carolina do 
Norte , Estados Unidos da América , também demonstrada em cultura celular , uma actividade contra 
uma grande variedade de vírus conhecido como um tipo de vírus de ARN ou virus de ARN , incluindo 
coronavírus , que causa a síndrome respiratória Oriente Médio ( Mers- CoV , por sua sigla em Inglês ). 
Os resultados do estudo mostram que o medicamento funciona interferindo com a "máquina" 
interna do vírus Marburg, impedindo-o de tirar proveito de oportunidades para replicar seu material 
genético. 
O próximo passo da pesquisa será a realização de um ensaio clínico de fase 1 em humanos. 
 
Vírus de Marburg e Ebola provoca febre hemorrágica com taxas de mortalidade de 90 por cento em 
seres humanos. Estes, vírus em aerossol infecciosa (embora a infecção geralmente se espalha através 
do sangue e outros fluidos corporais de pacientes infectados ) , são motivo de preocupação para as 
autoridades de saúde , e também para a segurança e defesa , desde aqueles vírus pode ser 
transmitido em aerossóis deliberadamente , como parte de bioterrorismo ou guerra biológica . 
Actualmente não há vacinas ou terapias disponíveis para combater esses dois vírus. Investigações 
deles são realizados em laboratórios de alta segurança, projetado para oferecer o Nível de 
Biossegurança 4 ou contenção máxima . Nos laboratórios deste tipo, muitas vezes recriado em 
filmes, os pesquisadores usam ternos de pressão positiva (fatos de isolamento biológico 
reminiscente um pouco trajes espaciais) durante o trabalho. 
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SUSAM NEGA CASO DE HAITIANOS COM VÍRUS EBOLA EM MANAUS. 

22 Abr 2014 . 22:00 h 

A secretaria lamentou o mau uso de ferramentas de comunicação para a propagação de notícias 
falsas, “cujo único objetivo é causar pânico nas pessoas”. 

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou, na tarde desta terça-feira, que são 
inverídicas, irresponsáveis e sem qualquer fundamento as informações que circulam nas redes 
sociais, de que sete ônibus estariam transportando haitianos com o vírus ebola (uma doença 
infecciosa grave rara, frequentemente fatal). 

Segundo informações que circulavam pelas redes sociais, os ônibus estavam no parque de exposição 
da Expoagro, na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus, onde também funciona a sede da 
Fundação de Vigilância em Saúde (FSV). As informações não foram confirmadas. 

A secretaria ressaltou, ainda, que a população pode ficar tranquila, pois não há qualquer registro de 
casos semelhantes no Amazonas e lamentou o mau uso de ferramentas de comunicação para a 
propagação de notícias falsas, “cujo único objetivo é causar pânico nas pessoas”. 

O presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, descartou qualquer hipótese da doença, informando 
que não há registros desse tipo de vírus no Amazonas e no restante do País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.d24am.com/noticias/saude/susam-nega-caso-de-haitianos-com-virus-ebola-em-manaus/110799
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PESQUISA MOSTRA UM NOVO ANTIVÍRUS QUE PODE AJUDAR A ELIMINAR O SARAMPO. 

23/04/2014 - 12h20 

Uma nova pesquisa feita por japoneses e alemães testou em animais um antivírus que foi 

desenvolvido por eles, e os resultados foram positivos ao mostrar eficácia no combate a um vírus 

semelhante ao sarampo, unido a vacinação, este antivírus pode ajudar a extinguir essa doença que é 

responsável por matar dezenas de pessoas por ano.  

Mesmo após de muitos avanços nos estudos para combater o sarampo no mundo, a doença é 

altamente contagiosa e atinge cerca de 150 mil pessoas ao ano desde 2007, levando-as a óbito, os 

índices são de um estudo que foi publicado no último dia (16) pela revista especializada “Science 

Translational Medicine”. Os estudiosos puderam observar um retorno do vírus que causa a infecção 

nos países europeus, o chamado como morbilivírus. Eles acreditam que a doença está controlada na 

Europa, o novo antivírus, que leva o nome de ERDRP-059l, e sua função é parar a multiplicação do 

vírus da cinomose, que atinge animais, assim como cachorros e furões, que é muito parecido ao que 

ocasiona sarampo em humanos.  

Ajuda no tratamento 

A pesquisa realizada foi desenvolvida por Richard Plemper, do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade da Geórgia – localizada no sudeste dos Estados Unidos – em conjunto também dos 

pesquisadores dos institutos alemães Emory e Paul-Ehrlich. A vacinação deverá ter continuidade. O 

pesquisador Plemper explica que, o aparecimento de uma potente imunidade antiviral nos furões é 

particularmente animadora e sugere que o tratamento pode, não só salvar o indivíduo infectado, 

como também contribuir para sanar as carências imunológicas da população. Ele também 

complementa dizendo que, o antivírus, que é barato e prático de ser armazenado, pode ser muito 

bem utilizado para ajudar no tratamento de pessoas que estão próximas a alguém que sofre doa 

doença e que ainda não demonstrou por meio de sintomas que está infectado. 

 

 

 

 
 

http://www.noticiasbr.com.br/pesquisa-mostra-um-novo-antivirus-que-pode-ajudar-a-eliminar-o-sarampo-143170.html
http://www.noticiasbr.com.br/pesquisa-mostra-um-novo-antivirus-que-pode-ajudar-a-eliminar-o-sarampo-143170.html
http://www.noticiasbr.com.br/pesquisa-mostra-um-novo-antivirus-que-pode-ajudar-a-eliminar-o-sarampo-143170.html
http://www.noticiasbr.com.br/pesquisa-mostra-um-novo-antivirus-que-pode-ajudar-a-eliminar-o-sarampo-143170.html
http://www.noticiasbr.com.br/pesquisa-mostra-um-novo-antivirus-que-pode-ajudar-a-eliminar-o-sarampo-143170.html
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EPIDEMIA DE NOVO CORONAVÍRUS CONTINUA A AUMENTAR NA ARÁBIA SAUDITA. 

  

23/04/2014 - 10:07 

 
As autoridades da Arábia Saudita anunciaram nesta quarta-feira que há, no país, 11 novos casos de 
contaminação por coronavírus da família da SARS (Síndrome Respiratória Aguda). O novo ministro da 
Saúde, Adel Faqih, anunciou ao tomar posse, há três dias, que passaria a haver “total transparência” 
nos dados sobre a doença. 

Com estes novos casos, eleva-se para 272 o número de pessoas contaminadas, tendo 81 delas 
morrido.  
O reino saudita é o primeiro país com um surto desde que a doença foi identificada em 2012. A maior 
parte dos novos doentes são de Riad, a capital, e da cidade de Jeddah. Um caso também foi registado 
em Meca, a cidade santa visitada anualmente por milhões de fiéis muçulmanos de todo o mundo. 

O anterior ministro da Saúde, Abdalla al-Rabiah, foi demitido na segunda-feira devido à multiplicação 
dos casos. Foi substituido por Faqih, que era ministro do Interior, que visitou os hospitais de Jeddah e 
ali prometeu total transparência quanto ao número de casos e de vítimas. Num hospital desta cidade 
pelo menos quatro médicos foram demitidos por se terem recusado a tratar pessoas infectadas. 

O coronavírus MERS (Síndrome Respiratória do Médio Oriente) é considerado um parente mais 
mortífero do que a SARS — provoca uma deficiência renal rápida, na sua origem poderão estar 
dromedários —, mas menos contagioso do que a síndrome respiratória aguda severa, que em 2003 
matou 800 pessoas em todo o mundo mas sobretudo na China. Segundo a última estatística da 
Organização Mundial de Sáude, datada de 20 de Abril, há 250 infecções confirmadas de MERS e 95 
mortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publico.pt/mundo/noticia/epidemia-de-novo-coronavirus-continua-a-aumentar-naarabia-saudita-1633278
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/dgs-aconselha-higiene-redrobrada-em-viagens-a-arabia-devido-a-coronavirus-1593130
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/dromedarios-suspeitos-de-transmitirem-nova-pneumonia-atipica-1602729
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/dromedarios-suspeitos-de-transmitirem-nova-pneumonia-atipica-1602729
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NOVO PROTOCOLO DE TRATAMENTO DO HIV ENTRA EM VIGOR. 
24/04/2014 08:47:18  

Foi publicada, na quarta-feira (22), portaria no Diário Oficial da União que autoriza a implementação 
do novo protocolo de tratamento clínico para a infecção pelo HIV em crianças e adolescentes. O 
documento ficou aberto para consulta pública por 30 dias. 

A principal mudança é a recomendação do início do tratamento em recém-nascidos expostos ao HIV 
com AZT (zidovudina) por quatro semanas. Essa indicação aplica-se aos filhos de mães soropositivas 
que foram acompanhadas desde o pré-natal. Já no caso das gestantes que não tomaram 
antirretrovirais durante a gravidez, recomenda-se que os bebês recebam AZT por quatro semanas, 
acompanhado de nevirapina em três doses. Antes, a recomendação era de uso do AZT durante seis 
semanas. 

Outra inovação é a indicação do início do tratamento para crianças a partir de um ano, com carga 
viral superior a 100 mil cópias (quantidade de HIV que circula no sangue, considerada alta e que 
sugere o progresso da doença nas crianças). Também é recomendado o início de tratamento para 
todas as crianças com idade superior a cinco anos e CD4 abaixo de 500. A contagem de linfócitos T 
CD4+ (CD4) indica como está a resposta do sistema imunológico ao vírus, permitindo ao médico 
monitorar a saúde do paciente que toma os antirretrovirais. Antes, o único critério considerado era a 
contagem de CD4 abaixo de 350. 

“Os sucessos na prevenção da transmissão vertical, principal mecanismo de aquisição do HIV em 
pediatria, levaram a uma significativa redução dos casos novos, com estabilização nos últimos anos. 
Esse cenário de mudanças clínicas e epidemiológicas impõe novos desafios aos profissionais 
envolvidos no cuidado de crianças e adolescentes com HIV/aids. O novo protocolo vem ajudar os 
profissionais de saúde nessa tarefa”, afirma o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa. 
Atualmente, estão em tratamento para Aids cerca de 10 mil crianças e adolescentes. 

Desde o final da década de 1990, o Ministério da Saúde publica recomendações para tratamento de 
crianças e adolescentes infectados pelo HIV e Aids, baseadas nas evidências científicas vigentes. 
Periodicamente, há a atualização com a inclusão das informações sobre os avanços ocorridos nas 
orientações para o tratamento e acompanhamento das crianças expostas e infectadas pelo HIV. A 
partir de 2012, os antigos consensos terapêuticos passam a ser elaborados na forma de Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), publicados em portaria, após período de 30 dias de 
consulta pública, em que a sociedade pode apresentar as suas contribuições ao documento. 

“Questões como o aumento da sobrevida e a redução da frequência de infecções oportunistas fazem 
com que cresçam em importância os aspectos ligados à promoção da saúde integral e da qualidade 
de vida, notadamente na adolescência e na juventude; daí a importância do novo protocolo 

http://www.hnews.com.br/noticia/Dw4NDAsKCQgHBgUEAwIBANjOrrB2HY-p1eBjMJxqGYs,/novo_protocolo_de_tratamento_do_hiv_entra_em_vigor.html
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=79&data=23/04/2014
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atualizando as recomendações”, explica o diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, 
Fábio Mesquita. 

O novo protocolo define com maior clareza a primeira linha de terapia antirretroviral TARV. Além 
disso, o documento amplia as recomendações sobre diagnóstico, manejo da falha terapêutica, 
adesão, revelação diagnóstica, toxicidade, coinfecções, infecções oportunistas e abordagem aos 
adolescentes. 
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VIAJANTES DEVEM SE VACINAR ANTES DE VIR PARA COPA, ALERTA OMS. 

24 de abril de 2014 | 09h29  

 

Os torcedores que viajarem para a Copa do Mundo no Brasil deverão comprovar que estão em dia 
com suas vacinas para evitar o contágio de doenças altamente infecciosas como a rubéola e o 
sarampo, advertiu a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A organização aproveitará a Semana Anual da Vacinação nas Américas -que começa hoje e vai até o 
dia 30 de abril, para divulgar esta advertência. O lema regional da campanha é uma referência ao 
futebol: "Vacinação sua melhor jogada!". 

"O tema foi escolhido como uma chamada à ação para destacar a importância de se estar protegido 
contra as doenças preveníveis mediante vacinação, em particular o sarampo e a rubéola, durante a 
realização da Copa do Mundo", explicou à Agência Efe Alba María Ropero, assessora regional do 
programa de imunização da Organização Pan-Americana de Saúde (OPS). 

Segundo a OMS, o Mundial, que acontecerá em 12 cidades brasileiras de 12 de junho a 13 de julho, é 
um cenário propício para a disseminação de doenças, apesar de muitas delas já não serem 
frequentes na região há anos. 

A transmissão endêmica do sarampo nas Américas se interrompeu em 2002, e a da rubéola, em 
2009. 

"No entanto, o sarampo segue circulando em nível mundial e em países como o Brasil, Canadá, 
Equador e os Estados Unidos da América se notificaram casos de sarampo vinculados a importações", 
lembrou Ropero. 

A partir da interrupção da circulação endêmica do sarampo em novembro de 2002, o continente 
começou a contar casos importados de outros países e até 2012 notificou 2.771. 

A maioria deles (1.369) ocorreram em 2011, quando se documentaram 171 surtos a partir de 
importações, que geraram uma transmissão sustentada em pelo menos três países (Canadá, Equador 
e Brasil). 

"A Semana da Vacinação fornece uma oportunidade de se preparar para enfrentar este desafio e 
proteger as conquistas da região, incluídos os esforços para intensificar as atividades de vacinação 

http://m.terra.com.br/noticia?n=e31880d5aa395410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD
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orientadas aos viajantes e outros grupos de alto risco como os trabalhadores de saúde, 
trabalhadores do setor turístico, jornalistas, etc", afirmou a assessora da OPS. 

O cuidado não é exagerado, já que dos 32 países cujas seleções participarão da Copa, 19 notificaram 
casos de sarampo em 2013. 

Além disso, existem precedentes que ressaltam a necessidade da prevenção. 

"Existem antecedentes em eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos (de inverno) de 
Vancouver em 2010 e a Copa do Mundo na África do Sul em 2010, que foram associados a um bom 
número de casos de sarampo no Canadá, Argentina e Brasil", disse a especialista. 

A OPS enfatizou a prevenção do sarampo e rubéola pois são duas doenças de alto contágio, mas em 
coordenação com o governo brasileiro serão aplicados planos para se evitar também o contágio de 
outras enfermidades. 

Para estar bem protegidos, os viajantes devem se vacinar duas semanas antes de entrar em um 
eventual contato com a doença. 

Como muitos dos torcedores virão de outras partes do mundo, e sobretudo da Europa, a OPS está 
trabalhando com o restante de regiões da OMS para que sejam realizadas campanhas de 
comunicação que alertem para a necessidade de se estar imunizado. 

"A Semana Mundial de Imunização, da qual participam todas as regiões da OMS, é um veículo 
importantíssimo para lembrar a importância de se ter as vacinas em dia e, em última instância, de 
estar preparado antes de ir ao Brasil", explicou Ropero. 

"Mesmo assim, estamos coordenando com a OMS EURO campanhas de vacinação nas próximas 
semanas, em particular recordando aos viajantes sobre a necessidade de se vacinar antes de viajar 
ao Brasil", acrescentou. 

Apesar de nenhuma das duas doenças serem muito graves em adultos, são perigosas quando 
atingem crianças e quando infectam mulheres grávidas, pois podem causar graves deformações nos 
fetos e inclusive a morte.  

 

 

 

 

 

 

   


