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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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OMS FAZ REUNIÃO DE EMERGÊNCIA SOBRE PROPAGAÇÃO DA PÓLIO. 
28/04/2014 11:42  

 

Especialistas discutirão como deter a propagação do vírus da poliomielite por fronteiras 

internacionais na Ásia, África e Oriente Médio. 

Londres - A Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciou uma reunião de emergência com 
especialistas nesta segunda-feira para discutir como deter a propagação do vírus da poliomielite por 
fronteiras internacionais na Ásia, África e Oriente Médio. 

A poliomielite passa facilmente de pessoa para pessoa e pode se espalhar rapidamente entre as 
crianças, especialmente em condições insalubres enfrentadas em regiões devastadas pela guerra, 
campos de refugiados e áreas onde serviços de saúde são limitados. 

"O vírus da pólio continua a se espalhar internacionalmente tanto em regiões endêmicas como em 
reinfectadas", disse a agência de saúde da ONU, em comunicado, acrescentando que a reunião em 
Genebra vai durar vários dias. 

Especialistas em saúde da América do Norte, Europa, Ásia, África e Oriente Médio serão chamados a 
aconselhar "se os desenvolvimentos atuais sobre a propagação do vírus da poliomielite constituem 
uma emergência de saúde pública de abrangência internacional", segundo a OMS. 

A poliomielite ressurgiu na Síria em 2013, pela primeira vez em 14 anos, gerando temores de uma 
proliferação internacional e levando a uma vasta campanha regional de vacinação de emergência. 

O vírus invade o sistema nervoso e pode causar paralisia irreversível dentro de horas. A OMS tem 
alertado repetidamente que, enquanto uma criança permanecer infectada com poliomielite em 
qualquer lugar, todas as crianças estão em risco. 

Não existe cura para a doença, mas ela pode ser prevenida por vacinação. A vacina contra a 
poliomielite, administrada várias vezes, pode proteger uma criança para a vida. 

Entre janeiro e abril de 2014, no que é geralmente uma época de baixa transmissão da poliomielite, 
três novos casos do vírus cruzando fronteiras internacionais ocorreram -- do Paquistão ao 
Afeganistão, da Síria para o Iraque e de Camarões para a Guiné Equatorial, na África central. 

A organização não deu detalhes sobre as medidas a serem adotadas, mas disse que vai atualizar suas 
recomendações ao final da reunião de Genebra. 

 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/oms-faz-reuniao-de-emergencia-sobre-propagacao-da-polio
http://www.exame.com.br/topicos/oms
http://www.exame.com.br/topicos/asia
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EBOLA MATOU 74 PESSOAS NA GUINÉ DESDE O INÍCIO DO ANO.  

29/04/2014 13:16  

A Guiné registrou desde janeiro 74 mortes de um total de 121 casos confirmados de febre 
hemorrágica Ebola, anunciou o ministério da Saúde em um comunicado publicado nesta terça-feira. 

"Até a data de 27 de abril de 2014, a Guiné registrou 121 casos confirmados de febre hemorrágica 
Ebola, incluindo 74 mortes", indica o ministério. 

Segundo a mesma fonte, desde domingo, "nenhum novo caso de febre hemorrágica Ebola foi 
registrado no país". 

Até esta data, dez pessoas continuavam hospitalizadas: quatro em Conakry e seis em Guéckédu (sul), 
enquanto que 26 doentes conseguiram se curar nos centros de tratamento instalados em Conakry, 
Guéckédu e Macenta (sul). 

Não existe vacina nem tratamento específico para o Ebola, uma doença que mata grande parte da 
pessoas atingidas. 

O vírus Ebola, altamente contagioso, se propagou para a vizinha Libéria, onde foram confirmados 
cinco casos (de 25 casos suspeitos de febre hemorrágica e 12 mortes, de acordo com os últimos 
dados do governo da Libéria). 

Outros casos suspeitos de febre hemorrágica foram relatados em Serra Leoa e Mali, mas os testes 
para Ebola deram negativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2014/04/29/interna_internacional,523685/ebola-matou-74-pessoas-na-guine-desde-o-inicio-do-ano.shtml
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CAMPINAS CHEGA A 17 MIL CASOS DE DENGUE NA MAIOR EPIDEMIA DA HISTÓRIA. 

28/04/2014 19h43  

Em meio a maior epidemia de dengue da história da cidade, a Prefeitura de Campinas (SP) divulgou 
novo balanço e o número de casos confirmados chegou a 17.136 de 1º de janeiro até esta segunda-
feira (28). No levantamento anterior, de 17 de abril, eram 14.002. A Secretaria de Saúde investiga 
quatro mortes e um óbito de morador do município já foi registrado. 

Diferentemente dos balanços anteriores, a região Norte agora é a mais afetada da cidade e são 4.505 
casos confirmados. Em seguida vem a Noroeste, com 4.269, Sudoeste (3.552), Sul (3.010) e Leste 
(1.800). Segundo a Prefeitura, durante combate à doença foram visitados 120 mil imóveis para 
retirada de criadouros desde o ano passado. 

Ainda de acordo com a administração municipal, foram feitos mutirões de limpeza em 200 bairros de 
todas as regiões da cidade, com ênfase no Campo Belo, Campo Grande e Ouro Verde. Com 
autorização da Justiça, agentes de saúde têm entrado em imóveis fechado para eliminar focos de 
dengue. A Prefeitura mencionou ainda a autorização para contratar 122 novos profissionais de 
enfermagem. 
 
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 cuidado 
do gestor local com 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-chega-17-mil-casos-de-dengue-na-maior-epidemia-da-historia.html
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/campinas.html
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SALUD PÚBLICA REGISTRA 3.690 CASOS SOSPECHOSOS DE VIRUS CHIKUNGUNYA. 

Published Date: 2014-04-29 23:49:49 
 
El Ministerio de Salud Pública informó ayer [27/abril/2014] que sólo en San Cristóbal se han 
registrado 3.690 casos sospechosos de Chikungunya, por lo que llama a la población a contribuir con 
la eliminación de los criaderos de mosquitos en los patios, callejones y calles. 
 
Al ofrecer el boletín epidemiológico de la Semana número 14, reveló que la investigación 
epidemiológica sobre el brote de Chikungunya en el municipio de Nigua, provincia San Cristóbal, ha 
identificado en barrios urbanos y periurbanos 2.348 casos sospechosos en 5.155 habitantes, para una 
tasa de ataque de 46% [!!!! - Mod. RNA]. 
 
Agrega que en Los Bajos de Haina, municipio colindante de Nigua, el hospital Barsequillo ha atendido 
1.142 casos sospechosos entre las semanas 12 y 14, con una tendencia al alza. Mientras en el 
municipio San Cristóbal también se reportaron unos 200 casos posibles, para un total de 3.690 casos 
sospechosos en la referida provincia. 
 
Además de San Cristóbal, Salud Pública confirmó nuevos casos de la fiebre Chikungunya en Hato 
Mayor, Santo Domingo y el Distrito Nacional, por lo que llama a la población a contribuir con la 
eliminando de los criaderos de mosquitos en los patios, callejones y calles. 
 
Sin embargo, el Ministerio no indica la cantidad de casos sospechosos ni confirmados en esas tres 
comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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SAÚDE PÚBLICA REGISTRA 3690 POSSÍVEIS CASOS VÍRUS CHIKUNGUNYA (Notícia traduzida 

utilizando o Google tradutor). 

 

O Ministério da Saúde Pública informou ontem [ 27/abril/2014 ] que se inscreveram 3.690 casos 
suspeitos de Chikungunya apenas em San Cristóbal, a fazer chamadas sobre as pessoas a contribuir 
para a eliminação de criadouros de mosquitos nos quintais , becos e ruas. 
 
Ao oferecer o boletim epidemiológico da Semana # 14, revelou que a investigação epidemiológica do 
surto de Chikungunya na cidade de bicho , na província de San Cristobal, foi identificada em bairros 
urbanos e suburbanos 2.348 casos suspeitos em 5155 habitantes, para uma taxa de ataque 46% [ ! - 
Modelo RNA ] . 
 
Adicionar ao Los Bajos de Haina , cidade de ácaro adjacente , o hospital tem tratado Barsequillo 
1.142 casos suspeitos entre as semanas 12 e 14 , com uma tendência ascendente. Enquanto na 
cidade de San Cristobal 200 casos possíveis , para um total de 3.690 casos suspeitos na referida 
província também relatou . 
 
Além de San Cristobal , da Saúde Pública confirmou novos casos de febre Chikungunya em Hato 
Mayor, Santo Domingo e no Distrito Nacional, chamado à população para contribuir para eliminar a 
reprodução do mosquito nos quintais , becos e ruas. 
 
No entanto, o Ministério não indicam o número de casos suspeitos ou confirmados nessas três 
comunidades. 
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SARAMPO - BRASIL (CEARÁ), SURTO, ATUALIZAÇÃO. 

Published Date: 2014-04-29 23:10:08 
 
 
Foram notificados 388 casos suspeitos de sarampo, no Ceará, entre 25/12/2013 e 25/04/2014. 
Dentre os casos notificados 35,5% (138/388) foram confirmados, 60,3% (234/388) foram descartados 
e 4,1% (16/388) estão em investigação epidemiológica. 
 
A semana epidemiológica (SE) com o maior número de casos notificados foi a 5 (26/01 a 01/02/2014) 
com 24,5% (95/388) das notificações, porém, a SE com o maior número de casos confirmados foi a 4 
(19/01 a 25/01/2014), com 66,1% (39/138) das confirmações. Apenas [apenas? - Mod. RNA] 32% 
(43/138) de todos confirmados ocorreram após o dia 01/02/2014, data posterior ao início da 
campanha de vacinação. 
 
Foram confirmados casos 32,5% (12/37) dos municípios que notificaram, sendo estes: Fortaleza (110 
casos), Aracati (1 caso), Camocim (1 caso), Caucaia (1 caso), Itaitinga (1 caso), Itapipoca (1 caso), 
Jaguaribe (1 caso), Maracanaú (1 caso), Maranguape (1 caso), Trairi (3 casos), Tururu (2 casos) e 
Uruburetama (15 casos). 
 
A data do exantema do primeiro e último caso confirmado foi 25/12/2013 e 30/03/2014, 
respectivamente. 
 
Nos municípios de Itaitinga, Caucaia, Trairi, Jaguaribe e Maranguape foram confirmados casos no 
mês de janeiro [2014], enquanto que em fevereiro [2014] foram confirmados casos em 
Uruburetama, Camocim e Tururu. No mês de março [2014] foram confirmados casos apenas no 
município de Fortaleza. 
 
Dentre os casos confirmados, 43,4% (60/138) são menores de um ano de idade, dentre estes, 12,3% 
(17/138) são menores de seis meses de idade e 31,1% (43/138) têm entre seis meses e um ano de 
idade. Sendo esta a população mais acometida pelo surto por não ser imunizada ainda, pois a dose 
de vacina contra o sarampo é aplicada aos 12 meses de vida. 60,1% (83/138) são do sexo masculino e 
39,9% (55/138) são do sexo feminino. A situação vacinal desses casos foi: 30,3% (41/138) não eram 
vacinados por serem menores de um ano, 26% (35/138) tinham a situação vacinal ignorada, 28,9% 
(39/138) não eram vacinados e 14,8% (20/138) tinham uma dose de vacina. 
 
Os principais sinais e sintomas apresentado pelos pacientes foram: exantema (100% - 138/138), 
febre (100% - 138/138), tosse (84,7% - 117/138), coriza (63,2% - 87/138) e conjuntivite (59,4% - 
82/138). Foram hospitalizados 25,3% (35/138) dos casos, porém todos os pacientes evoluem bem. 
 
Ainda não foi identificado vínculo entre os casos com viajantes. 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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SETOR DE CARNES PEDE MAIOR RIGOR NA FISCALIZAÇÃO DURANTE JOGOS DA COPA. 
Quinta-feira, 01 de Maio de 2014, 23:59:10 

Líderes do setor de carnes no Brasil e em Santa Catarina se reúnem hoje em Florianópolis para 
alinhar as estratégias de proteção sanitária no período de Copa do Mundo. A preocupação dos 
empresários é que a entrada de 500 mil estrangeiros no país, segundo projeção da Embratur, seja 
veículo de transmissão de doenças que afetam os animais no mundo hoje, como a diarreia suína 
epidêmica e a influenza aviária. 

A médica veterinária da Aurora Alimentos, Eliana Renuncio Bonadese, explica que os humanos não 
correm o risco de contaminação. O contato com os vírus que estão dizimando rebanhos no mundo 
hoje afetaria a indústria de aves, suínos e bovinos somente.  
 
— Seria uma catástrofe se um vírus como o da diarreia epidêmica ou o da influenza aviária, que 
arrasou rebanhos no México, chegassem até o Brasil e especialmente em Santa Catarina. O Estado é 
livre de doenças graves sem vacinação. Só conseguimos exportar para o Japão hoje porque temos 
este status — disse.  
 
O vírus que causa a diarreia suína epidêmica foi identificado em maio de 2013 nos Estados Unidos e 
já matou mais de 5 milhões de animais no país, que é o segundo produtor de suínos do mundo, atrás 
do Brasil. Além da influenza aviária, na Ásia e México, a veterinária citou a peste suína clássica e a 
africana, no Leste Europeu e Ásia.  
 
De acordo com Eliana, turistas destas regiões (que estiveram em áreas de produção) podem trazer o 
vírus no corpo, roupas ou pertences e transmiti-lo aos animais, caso visitem sítios produtivos ou 
fábricas de ração e medicamentos.  
 
Outro meio de contaminação é se os estrangeiros trouxerem cortes de carne com o vírus. Os restos 
jogados no lixo podem ser consumidos por pássaros, ratos e outros vetores, que ao entrarem em 
contato com a ração dos animais ou os próprios rebanhos, transmitem o vírus. 

Doenças não geram risco aos humanos 

O secretário de Agricultura de Santa Catarina, Airton Spies, afirma que a doença que mais preocupa o 
setor hoje é a diarreia epidêmica suína, pelo alto índice de mortalidade dos animais. Ele lembra que o 
vírus não ataca os humanos, apenas os suínos.  
 
Spies diz também que há outras maneiras de a doença entrar no Brasil, através da importação de 
suínos vivos e do plasma dos porcos, que é usado na ração dos animais no Brasil. Segundo ele, o 
Ministério da Agricultura recusou-se a cancelar por três meses a compra de suínos dos EUA, mas 

http://www.suinoculturaindustrial.com.br/noticia/setor-de-carnes-pede-maior-rigor-na-fiscalizacao-durante-jogos-da-copa/20140502000210_C_304
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comprometeu-se a aumentar a fiscalização nas fronteiras.  
 
- Nossa sugestão é que o Ministério exija uma declaração dos turistas que vivem em fazendas e que 
faça uma fiscalização mais rígida de produtos de origem animal que passarem pelo aeroporto. 
Também, que disponibilizem lixeiras nos aeroportos para que os produtos proibidos sejam 
descartados e incinerado - disse.  
 
O presidente da Aurora Alimentos, Mário Lanznaster, afirmou que os empresários do setor no Brasil 
vão proibir a entrada de turistas nas granjas e frigoríficos durante a Copa do Mundo. Santa Catarina é 
o maior Estado produtor de suínos do país. 
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