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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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COLIFORMES FECAIS - BRASIL (RIO DE JANEIRO) ÁGUA DE COCO CONTAMINADA, ALERTA. 
 
Análise detecta coliformes fecais em águas de coco de garrafa no RJ [Rio de Janeiro] 
 
A Secretaria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Seprocon), por meio do Procon do 
Estado do Rio de Janeiro, vai proibir a venda de garrafas de água de coco de marca própria no 
Hortifruti e no supermercado Zona Sul. Análise feita nessas águas pelo Laboratório Central de Saúde 
Pública Noel Nutels, pedido do próprio Procon Estadual, acusaram presença de coliformes fecais 
acima do limite permitido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
 
Em função da gravidade do problema, a secretária estadual de Defesa do Consumidor, Cidinha 
Campos, disse que a Seprocon entrará também com ação civil pública requerendo a proibição do 
envase de água de coco por parte dos 2 estabelecimentos (e em todas as filiais de ambas as redes) e 
vai contatar a Delegacia do Consumidor (Decon) para a abertura de processo contra as 2 empresas. 
 
"A água de coco é utilizada de forma terapêutica. Médico indicam para casos de desidratação ou 
problemas intestinais. Este produto com coliformes fecais é um risco para o consumidor. O Hortifruti 
e o Zona Sul só vão poder voltar a comercializar a própria água de coco depois que provarem com 
novos laudos que não há mais coliformes fecais no produto", afirmou Cidinha. 
 
A solicitação do Procon Estadual ao Noel Nutels para que analisasse as águas de coco dos dois 
supermercados foi feita no dia 29 de janeiro deste ano [2014], quando a Seprocon realizou coleta de 
amostras das águas no Hortifruti de Copacabana (Rua Prado Júnior) e no Zona Sul (Rua Gustavo 
Sampaio, no Leme). A ação foi decorrente de denúncias de consumidores recebidas pelo Procon 
Estadual quanto à má qualidade das águas de coco vendidas pelos dois estabelecimentos. 
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SARAMPO - BRASIL (CEARÁ), SURTO, AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS. 
 
81 casos de sarampo são registrados no Ceará. 
 
Destes, 66 foram confirmados em Fortaleza, 7 em Uruburetama, 3 em Trairi, 2 em Maranguape, 1 em 
Jaguaribe, 1 em Itaitinga e 1 em Caucaia. 
 
De 25 de dezembro do ano passado [2013] até esta sexta-feira, 21 [fevereiro/2014],foram 
notificados 462 casos suspeitos de sarampo no Ceará. Dentre os casos notificados, 17,5% foram 
confirmados, 17% foram descartados e 65% estão em investigação epidemiológica. 
 
Houve registro de casos suspeitos em 27 municípios do Estado, sendo estes: Fortaleza (265 casos), 
Aquiraz (7), Aracati (1), Aracoiaba (1), Beberibe (2), Caucaia (3), Chorozinho (1), Crateús (2), Crato (1), 
Eusébio(1), Horizonte (6), Icapuí (1), Itaitinga (3), Itapipoca (2), Jaguaribara (1), Jaguaribe (1), 
Maracanaú (9), Maranguape (7), Mombaça (1), Pacajus (1), Pindoretama (1), Quixadá (1), São 
Gonçalo do Amarante (1), Redenção (2), Trairi (3), Tururu (4) e Uruburetama (9). 
 
Destes, 66 foram confirmados em Fortaleza, 7 em Uruburetama, 3 em Trairi, 2 em Maranguape, 1 em 
Jaguaribe, 1 em Itaitinga e 1 em Caucaia. 
 
Dentre os casos confirmados, 45,5% são menores de um ano de idade e 68% são do sexo masculino. 
29,6% dos casos foram hospitalizados, todos sem agravantes e com boa evolução do quadro. Não foi 
identificado vínculo entre os casos com viajantes. 
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25/02/2014  

Doença similar à paralisia infantil emerge nos EUA. 

Médicos norte-americanos deram um alerta sobre a emergência de uma doença similar à 
poliomielite, que já infectou cerca de 20 crianças no estado da Califórnia. 

"Embora o poliovírus tenha sido erradicado da maior parte do mundo, outros vírus podem também 
prejudicar a coluna vertebral, levando a uma síndrome tipo poliomielite," disse a Dra. Keith Van 
Haren, que analisou o caso de cinco crianças atingidas pela doença ainda desconhecida. 

As crianças foram tratadas, mas os sintomas não melhoraram e elas continuam sem movimentos nos 
membros seis meses depois do aparecimento dos primeiros sintomas. 

Todas as crianças eram vacinadas contra a poliomielite. Graças aos programas de vacinação, hoje 
apenas três países ainda não erradicaram a pólio: Afeganistão , Nigéria e Paquistão. 

Doença tipo poliomielite 

Segundo a Sociedade Americana de Neurologia, não se espera uma epidemia dessa nova doença 
principalmente pelo baixo número de casos. As ocorrências por enquanto estão restritas a uma área 
de 160 quilômetros. 

Contudo, os especialistas fazem a ressalva de que o vírus pode estar mais disseminado e apenas um 
pequeno número de infectados tenha apresentado os sintomas agudos - isso também ocorre na 
poliomielite, onde o vírus invade o sistema nervoso e causa paralisia em 1 em cada 200 infectados. 

Nos últimos anos, já houve casos de contaminações dessa doença, que os cientistas chamam de 
"doença tipo poliomielite", na Ásia e na Austrália. 

Segundo a Dra Van Haren, duas das cinco crianças que ela estudou apresentaram contaminação pelo 
enterovírus-68, que apresenta semelhanças com o vírus da poliomielite. 

Contudo, com apenas dois em cinco casos, não é possível estabelecer uma relação causal entre o 
enterovírus e a nova doença. 

 

 
 

http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=doenca-similar-paralisia-infantil&id=9554
http://www.diariodasaude.com.br/topics.php?tag=Poliomielite
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SARAMPO - ESPANHA (CATALUNHA), SURTO. 
 
Un brote de sarampión afecta a 26 personas en Cataluña 
 
Un brote de sarampión ha afectado a 26 personas en Cataluña, la mayoría de ellas que no estaban 
vacunadas y de las que una docena han requerido hospitalización, ha informado la Agencia de Salud 
Pública de Cataluña este miércoles [26/fevereiro/2014] en un comunicado. 
 
Se trata del segundo brote de estas características, después de otro ocurrido en julio del año pasado 
[2013] y que afectó a 30 personas, también adultos jóvenes, la mayoría de ellos presentes en el 
Festival Sónar. 
 
El brote ha sido detectado en pacientes de Barcelona y Girona y, aunque la evolución de los casos ha 
sido favorable, todavía quedan dos personas ingresadas, ha informado la agencia. 
 
Cataluña consideró erradicado el virus del sarampión autóctono en 2000, aunque desde entonces se 
han producido brotes ocasionales con un número limitado de afectados, entre los que destacan el 
que llegó a 400 personas en 2006 y otro con 300 afectados en 2010. 

 
Sarampo - ESPANHA ( Catalunha ), surto (Notícia traduzida utilizando o Google tradutor). 
 
Um surto de sarampo que afeta 26 pessoas na Catalunha 
 
Um surto de sarampo afetou 26 pessoas na Catalunha, a maioria deles que não foram vacinados e 
uma dúzia necessitaram de internação , informou a Agência da Catalunha Saúde Pública na quarta-
feira [ 26/fevereiro/2014 ] um comunicado. 
 
Este é o segundo caso deste tipo , depois de outra aconteceu em julho do ano passado [ 2013 ] , que 
afetou 30 pessoas, entre adultos jovens, a maioria deles presentes no Sonar Festival. 
 
O surto foi detectado em pacientes de Barcelona e Girona e embora a evolução foi favorável casos 
duas pessoas ainda são admitidos , informou a agência. 
 
Catalunha considerada erradicada do vírus autóctone do sarampo em 2000 , mas desde então tem 
havido surtos ocasionais com um número limitado de pessoas afetadas , entre elas, que atingiu 400 
pessoas em 2006 e outros 300 afetados em 2010. 
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DOENÇA DESCONHECIDA - BRASIL (MATO GROSSO DO SUL), OBITOS, SURTO (?) 
 
Corumbá investiga mortes misteriosas, mas descarta gripe H1N1. 
 
A Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, a 419 quilômetros de Campo Grande, investiga no 
município pelo menos 3 mortes ainda de causas desconhecidas. Uma mulher morreu ontem (24) 
[fevereiro/2014] com os mesmos sintomas de outras vítimas, conforme a assessoria de imprensa da 
Secretaria. O número de casos não foi confirmado pelo município, mas todos estão sendo 
investigados. Segundo amigos e parentes de vítimas, seriam pelo menos 5 mortes desde o início do 
ano [2014]. 
 
A gripe H1N1 foi descartada em todos os casos até o momento, conforme informou a assessoria. O 
governo do estado negou que tenha enviado ao município um infectologista para averiguar as 
mortes. Moradores afirmaram que este especialista teria chegado à cidade na tarde de ontem 
[24/fevereiro/2014]. 
 
Exames detalhados foram feitos pela Secretaria para investigar a causa das mortes. Porém, em 
algumas vítimas a retirada das vísceras, que compreende um exame mais minucioso, não foi 
autorizada pelos familiares. 
 
"Eu ouvi o chef da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) dizendo que já era a quinta morte e 
ninguém descobria que bactéria estava causando isso", contou o representante comercial R.C., 37 
anos. Morador de Corumbá, R. disse estar assustado com a situação e teme por uma epidemia. 
"Estão abafando o caso. Ninguém sabe como essas pessoas pegaram isso. Mas já disseram que não é 
gripe H1N1". 
Ele conta que a comadre, uma mulher de 42 anos, também morreu com a doença misteriosa. "É uma 
doença que vem de repente. Ataca os pulmões, é como se fosse uma pneumonia, mas é mais forte", 
disse R. Segundo ele, o Atestado de Obito apontou a morte da mulher como sendo morte cerebral. 
 
A reportagem tentou contato com a secretária de Saúde, Dinanci Ranzi, e com o Conselho Municipal 
de Saúde mas não teve êxito. O prefeito de Corumbá, Paulo Duarte, afirmou que apenas a Secretaria 
poderia dar detalhes sobre a situação e limitou-se a dizer que as informações "são boato". 
 
Em nota a Secretaria Municipal de Saúde informou que não foram registrados casos de H1N1 em 
Corumbá. No texto a secretária Dinaci diz que "foram feitos todos os exames e está descartado o 
vírus influenza H1N1. "Ela salienta ainda não haver qualquer indício de doença contagiosa". 
 
A secretaria informa também que não há motivo para pânico. "Todos os estudos já realizados nos 
dão grande margem de segurança para afirmar que não se trata de doença contagiosa. Não há 
motivos para qualquer tipo de alarme", ressaltou Dinanci. No comunicado, Dinanci afirma que, ainda 

http://www.promedmail.org/
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hoje [25/fevereiro/2014] o infectologista Rivaldo Venâncio da Cunha irá para a Corumbá e "terá uma 
reunião com toda a rede de saúde para tratar desta [qual, um possível surto? Obitos inusitados? - 
Mod. RNA] e outras questões". 
 
A Prefeitura finaliza a nota alertando a população sobre os cuidados com a dengue. "A Prefeitura 
aproveita para orientar a população em relação aos cuidados com descarte adequado de lixo, 
principalmente neste período de chuva. Além disso, destaca a importância em relação ao manuseio 
correto com os alimentos" [Importante. Sempre bom educar em relação à dengue, mas qual a 
relação entre os possíveis óbitos, o eventual surto, o mencionado "boato" e a prevenção da dengue? 
Pelas informações apresentadas, aparentemente, nenhum. - Mod. RNA]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


