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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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PROFISSIONAIS DE BELEZA PODEM PARTICIPAR DE ENCONTRO EM PINDA 

segunda-feira, 27 janeiro 2014, 8:50segunda-feira, 27 janeiro 2014, 8:50 

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Pindamonhangaba realizará o 2º 
Encontro “Beleza com Segurança”. No dia 27 de janeiro o evento será das 8 às 12 horas, no dia 3 de 
fevereiro o encontro acontece das 14 às 18 horas e no dia 10 vai ser das 18 às 22 horas. As inscrições 
podem ser feitas pelo telefone 3645-8926. As atividades serão na rua Major José dos Santos Moreira, 
28, Centro. 
 
Profissionais e proprietários de centros de beleza estão convidados a receber informações sobre 
riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes e doenças relacionadas aos serviços 
de embelezamento. Também serão apresentadas ao público medidas preventivas, tais como 
biossegurança e esterilização de materiais. 
Os trabalhadores do ramo da beleza poderão esclarecer dúvidas e compartilhar a experiência e 
conhecimento com os demais participantes. 

http://www.portalr3.com.br/2014/01/profissionais-de-beleza-podem-participar-de-encontro-em-pinda/#.UuZgrtK5cdU
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ONU ADVIERTE RIESGO DE AUMENTO DE CASOS DE CÓLERA EN HAITÍ Y EXPANSIÓN A 

AMÉRICA LATINA 

01/26/2014|  By AFP 

La epidemia de cólera en Haití puede agravarse este año si no se consiguen los recursos necesarios y 
su expansión a América Latina es una espada de Damocles sobre la región, advirtió en una entrevista 
a la AFP el coordinador de Naciones Unidas para la respuesta contra el cólera, el chileno Pedro 
Medrano. 
 
Medrano indicó además que la necesidad de resolver la crisis humanitaria en Haití no tiene "nada 
que ver" con la demanda judicial de la cual es objeto la ONU en Nueva York por su supuesta 
responsabilidad en el brote de la enfermedad en octubre de 2010, del que se acusa a cascos azules 
nepaleses enviados tras el terrible terremoto de principios de ese año. 
 
Desde entonces, más de 8.330 personas murieron y unas 680.000 se contagiaron de cólera en Haití, 
que aún está lejos de haber controlado la epidemia, ya que en 2013 registró 65.000 casos y 55 
muertos, además de trasladarse a países vecinos como República Dominicana, Cuba y, más 
recientemente, México. 
 
Según Medrano, un diplomático chileno de amplia experiencia nombrado en el cargo hace cuatro 
meses por el secretario general de la ONU Ban ki-moon, la situación podría empeorar este año si no 
consiguen los fondos para mantener los centros de tratamiento de cólera abiertos y mejorar poco a 
poco el acceso al agua potable e instalaciones sanitarias para la población haitiana. 
 
"Lo que tenemos es un gran desafío. Si no estamos preparados para hacer las inversiones necesarias 
ahora, este año tendremos quizás 180.000 ó 160.000 casos y hasta 2.000 muertos", señaló con 
preocupación en las oficinas de la ONU en Nueva York. 
 
Medrano admitió que la ONU y la comunidad internacional "desafortunadamente estuvieron muy 
poco enfocados en la respuesta" contra el cólera hasta ahora, y dijo que "éste no es solo un 
problema para Haití o la isla La Española, sino también para el resto y del mundo". 
 
"En el pasado, en los 90, en América Latina tuvimos cólera. Empezó con un caso en un puerto en 
Perú y se expandió por toda la región: 18 países fueron afectados, un millón de personas infectadas y 
10.000 muertos. Es algo que no queremos volver a tener", recordó. 
 
"La región debe entender que es inaceptable tener este nivel de casos, que puede tener 
consecuencias devastadoras en el futuro en términos de salud, turismo, comercio", continuó. 

http://elmundo.pr/3061/63077/a/onu-advierte-riesgo-de-aumento-de-casos-de-colera-en-haiti-y-expansion-a-america#.UuZRUpsAoIw.twitter
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"Esto no tiene nada que ver con el caso legal" 
 
Medrano rechazó la visión de que el esfuerzo de la ONU por ocuparse de la epidemia es una suerte 
de "compensación" por su presunta responsabilidad en el brote, algo que a su entender no está 
probado. 
 
"Para nosotros, como en muchas otras situaciones, nuestro papel es estar ahí. Esto no tiene nada 
que ver con el caso legal. Tenemos una crisis humanitaria de la que debemos ocuparnos. Ya 
tendremos tiempo para discutir las causas y aprender de esto", sostuvo. 
 
También se opuso al argumento de que la crónica inestabilidad política de Haití provoque reticencias 
a la hora de apoyar el esfuerzo para vencer el cólera. 
 
"Esto no puede ser utilizado como excusa para no ocuparse de la crisis humanitaria. Con una 
respuesta robusta, estaremos contribuyendo a la estabilización del país", sentenció. 
 
En ese marco precisó que su papel es "coordinar un enfoque común entre las diferentes agencias de 
la ONU, ONGs y otros organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM)". "Será importante 
tener a los latinoamericanos detrás nuestro", explicó, saludando por ejemplo el papel de Brasil y 
Cuba en materia de envío de médicos. 
 
Si en el largo plazo se necesitan 2.000 millones de dólares para garantizar el acceso al agua potable e 
instalaciones sanitarias para todos los haitianos, Medrano indicó que en el corto plazo los montos 
son muchos menores: 70 millones este año en el caso de la ONU y 200 millones en dos años para el 
gobierno. 
 

"Haití es el único país de América Latina que retrocedió en términos de instalaciones sanitarias para 
su población, y esto antes del terremoto. Del 25% en los 1990 se pasó a 13% en 2008", dijo, en 
referencia a los problemas de desarrollo de la excolonia francesa. 
 
"Tenemos que revitalizar el esfuerzo. No ha sido tan robusto. Necesitamos un plan Marshall en agua 
potable e instalaciones sanitarias. Es una obligación. No podemos esperar 10 años", agregó, 
advirtiendo sobre la partida de ONGs por falta de fondos. 
 
Un estudio de la prestigiosa universidad estadounidense de Yale dado a conocer en agosto confirmó 
la responsabilidad de los cascos azules nepaleses de la Misión de Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití (Minustah) en la epidemia de cólera. Una investigación anterior de 2011 había 
llegado a la misma conclusión 
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ONU ALERTA PARA CASOS, O AUMENTO RISCO DE CÓLERA NO HAITI E EXPANSÃO PARA 

AMÉRICA LATINA (Versão traduzida utilizando o Google tradutor) 

2014/01/26 | Por AFP 

A epidemia de cólera no Haiti pode piorar este ano, se os recursos necessários e expansão para a 
América Latina é uma espada de Dâmocles sobre a região, disse em uma entrevista com o 
coordenador da ONU para a AFP resposta cólera não é alcançado o chileno Pedro Medrano . 
 
Medrano também disse que a necessidade de resolver a crise humanitária no Haiti tem " nada a ver " 
com o processo judicial , que é o sujeito da ONU em Nova York por sua suposta responsabilidade no 
surto em outubro de 2010 , o que as forças de paz do Nepal enviada após o terrível terremoto no 
início do ano acusado . 
 
Desde então, mais de 8.330 pessoas morreram e 680 mil foram infectadas com cólera no Haiti , que 
ainda está longe de ter controlado a epidemia , já que registrou 65.000 casos e 55 mortes em 2013 e 
que se deslocam para os países vizinhos , como a República Dominicana, Cuba e , mais recentemente 
, do México . 
 
De acordo com Medrano , um diplomata chileno com uma vasta experiência no cargo nomeado há 
quatro meses pelo Secretário-Geral Ban Ki -moon, da ONU , a situação pode piorar este ano, se eles 
não recebem os recursos para manter a centros de tratamento de cólera aberta e melhorar acessar 
gradualmente para instalações de água potável e saneamento para a população haitiana. 
 
" O que temos é um grande desafio. Se você não está preparado para fazer os investimentos 
necessários agora , este ano , podemos ter 180 mil ou 160 mil casos e 2.000 mortes a " expressou 
preocupação com os escritórios da ONU em Nova York . 
 
Medrano admitiu que a ONU ea comunidade internacional ", foram , infelizmente, muito pouco foco 
na resposta " cólera até agora, e disse que " este não é apenas um problema para a ilha do Haiti e 
espanhol, mas também para o resto e mundo ". 
 
. "No passado , 90 na América Latina havia cólera começou com um caso em um porto no Peru e se 
expandiu por toda a região . 18 países foram afetados , um milhão de pessoas infectadas e 10.000 
mortes é algo que não estaremos de volta " , lembrou. 
 

http://elmundo.pr/3061/63077/a/onu-advierte-riesgo-de-aumento-de-casos-de-colera-en-haiti-y-expansion-a-america#.UuZRUpsAoIw.twitter
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"A região tem que entender que é inaceitável ter este nível de casos , o que pode ter consequências 
devastadoras no futuro em termos de saúde, turismo , comércio, " ele continuou. 
 
"Isso não tem nada a ver com o caso legal" 
 
Medrano rejeitou a ideia de que os esforços da ONU para enfrentar a epidemia é uma espécie de 
"compensação" por seu suposto papel na manifestação , que em sua opinião não é comprovada . 
 
"Para nós, como em muitas outras situações , o nosso papel é estar lá . Isto não tem nada a ver com 
o caso legal. Nós temos uma crise humanitária que devemos abordar. Já tem tempo para discutir as 
causas e aprender com isso", , eu disse. 
 
Ele também se opôs ao argumento de que a instabilidade política crônica no Haiti causa relutância 
em apoiar o esforço para superar a raiva. 
 
"Isso não pode ser usado como uma desculpa para não lidar com a crise humanitária. Com uma 
resposta robusta , estaremos contribuindo para a estabilização do país ", disse ele . 
 
Neste contexto afirmou que seu papel é o de " coordenar uma abordagem comum entre as várias 
agências da ONU , ONGs e outras organizações internacionais , como o Banco Mundial (BM) . " " Será 
importante para os latino-americanos atrás de nós ", disse ele , acenando como o papel de Brasil e 
Cuba sobre o envio de médicos . 
 
Se a longo prazo são necessários 2.000 milhões de dólares para garantir o acesso à água potável e 
saneamento para todos os haitianos , Medrano disse que, no curto prazo são quantidades muito 
menores 70.000.000 € este ano pela ONU e 200 milhões em dois anos para o governo. 
 
"O Haiti é o único país da América Latina que caiu em termos de saneamento para sua população , e 
isso antes do terremoto. , De 25% , em 1990, passou de 13% em 2008 ", disse ele , referindo-se aos 
problemas de desenvolvimento ex-colônia francesa . 
 
"Temos que revitalizar o esforço. Não foi tão robusto. Precisa de um plano Marshall em instalações 
de água potável e saneamento . É uma obrigação . Nós não podemos esperar 10 anos ", acrescentou 
, alertando para a partida de ONGs por falta de fundos . 
 
Um estudo realizado pelo prestigiado American universidade Yale lançado em agosto confirmou a 
responsabilidade das forças de paz do Nepal Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti 
(MINUSTAH), na epidemia de cólera. Uma pesquisa anterior , em 2011 havia chegado à mesma 
conclusão 
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Sobe para 59 os mortos pelo coronavírus MERS na Arábia Saudita 

29/01/2014 
 

RIADE, 29 Jan 2014 (AFP) - A Arábia Saudita anunciou nesta quarta-feira a morte de uma pessoa que 
contraiu o coronavírus MERS, o que eleva para 59 o número de mortos por esta doença no reino. 
 
Foram registrados mais casos no país, segundo o ministério da Saúde, sem informar o número exato. 
 
Este novo vírus, chamado de Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS, sigla em inglês), de 
acordo com a terminologia da Organização Mundial da Saúde, atingiu desde setembro de 2012 cerca 
de 180 pessoas no mundo, sendo que 77 morreram em consequência da doença, segundo a OMS. 
 
Cientistas chineses descobriram uma molécula que poderá bloquear a infecção causada por este 
vírus em células cultivadas em laboratório, revelou a revista Nature. 
 
Mas ainda é preciso testar isso nos animais para saber se realmente é algo eficaz. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2014/01/29/sobe-para-59-os-mortos-pelo-coronavirus-mers-na-arabia-saudita.htm
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Publicação:29/01/2014 10:00Atualização:29/01/2014 10:25 

Mais de 80% dos focos da dengue estão em domicílios; população deve ficar atenta 

O conhecimento é o primeiro passo, mas transformá-lo em prática e atitude é um grande desafio”. A 
constatação é da gerente de Vigilância em Saúde e Informação da Secretaria Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte Maria Tereza Oliveira que afirma que mais de 80% dos criadouros do Aedes Aegypti – 
o transmissor da dengue – estão dentro dos domicílios. Em 2013, exatos 95.584 casos foram 
registrados apenas na capital mineira. Em Minas Gerais, de acordo com levantamento da Secretaria 
de Estado de Saúde, foram 348.013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/01/29/noticia_saudeplena,147316/dengue-populacao-nao-faz-sua-parte-na-prevencao.shtml
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Thassiana Macedo - 29/01/2014 

 

Números da dengue do município divergem dos revelados pela SRS 

Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba divulgou ontem números da dengue no município que 
divergem do apresentado na segunda-feira (27) pela Superintendência Regional de Saúde (SRS 

Uberaba). Conforme a SRS Uberaba, os números são coletados no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan), o qual é alimentado pela própria Secretaria Municipal de Saúde. No 
entanto, os números não são os mesmos. 

Segundo levantamento apresentado pela SRS Uberaba, em 2013, o número de casos confirmados 
no município foi de 12.375 de dengue clássica, 40 casos de dengue com complicação, sete casos 
de febre hemorrágica da dengue e 20 óbitos. Porém, balanço com os números mais recentes 

divulgado pela Secretaria Municipal informa que as notificações rápidas chegaram a 20.153 casos 
(suspeitos de dengue) no município, mas apenas 2.801 foram confirmados e 20 evoluíram para 
óbito. 

O diretor da Vigilância Epidemiológica do município, Robert Boaventura, explica que uma 
notificação rápida ou um caso notificado não significa necessariamente que o paciente tenha 
dengue. “O real significado da estatística é que o paciente deu entrada em alguma unidade de 

saúde com algum sintoma parecido e o médico diagnosticou como ‘suspeita’ de dengue. Muitas 
pessoas têm dengue e não apresentam sintomas. Outras apresentam sintomas parecidos, mas não 
é dengue”, ressalta. 

Em 2014, a Secretaria de Saúde informa que já são 182 notificações rápidas de dengue, contra 
1.779 no ano de 2013. Desse número, até o momento apenas um foi confirmado, contra 515 
casos, e dois óbitos foram confirmados em janeiro do ano passado. 

 

 

 

 

 

http://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,2,cidade,90461
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Publicação: 29/01/2014 08:01 Atualização: 29/01/2014 09:04 
 

Dia Mundial de Combate à Hanseníase »Quinta-feira é dia de mutirão contra a Hanseníase 

Nesta quinta-feira (30) a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) em Pernambuco lembra o 
Dia Mundial de Combate à Hanseníase com um mutirão de exames e consultas na Praça do Carmo, 
no centro do Recife, das 9h às 16h.  

A iniciativa é uma parceria da SBD com as secretarias de saúde do Recife e de Pernambuco e conta 
ainda com a presença do Movimento de Reintegração das Pessoas atingidas pela Hanseníase 

(Morhan). Durante o dia, três consultórios funcionarão na praça, onde serão realizadas consultas e 
exames dermato-neurológicos.  

Quem identificar na pele manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, caroços e alterações de 
sensibilidade, além de dormência, formigamento nos pés ou mãos, ausência de suor na área 
atingida ou perda de pelos, deve procurar o atendimento para realizar o diagnóstico.   

A Hanseníase ainda é um problema de saúde coletiva e, se não for tratada, pode causar sequelas 
motoras e incapacidades físicas.  Quem for diagnosticado com a doença no mutirão será 
encaminhado para a unidade de saúde mais próxima de saúde casa para a realização do 
tratamento pela rede municipal de saúde municipal de saúde.    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2014/01/29/interna_vidaurbana,486626/quinta-feira-e-dia-de-mutirao-contra-a-hanseniase.shtml
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29 de Janeiro de 2014•10h29 

Crianças de Fortaleza vacinadas contra o sarampo devem tomar nova dose   

Crianças entre 6 meses e 5 anos residentes em Fortaleza e região metropolitana que já tomaram 
as duas doses da vacina contra o sarampo devem ser imunizadas novamente, de acordo com nota 

da Secretaria de Saúde do Ceará. A medida serve como tentativa de conter o surto da doença 
identificado na região desde o início do ano. 

Outra estratégia a ser adotada por profissionais de saúde do estado é a imunização de adultos com 
mais de 49 anos. A orientação é que pessoas que tiveram contato com pacientes infectados 
recebam a dose, independentemente da idade. 

Médicos e enfermeiros da rede pública e particular foram orientados a imunizar crianças e adultos 
que não possuem cartão de vacinação. Sem a comprovação da dose, todos devem ser 

considerados não-vacinados. Adultos que afirmam já ter tido a doença antes de 1999, último ano 
em que foi registrado caso da doença, mas não possuem o cartão de vacinação também devem ser 
imunizados. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, nos dez casos confirmados e nos dez em investigação no 
estado não há esquema de vacinação completo – os pacientes não foram vacinados ou, nos casos 
de crianças e adolescentes com até 19 anos, só têm a comprovação de uma dose da vacina, 
quando deveriam comprovar duas doses. 

Desde a última segunda-feira (27), a campanha de vacinação nos postos de saúde de Fortaleza 
imuniza crianças de 6 meses a 5 anos com a vacina tríplice viral, que também protege contra a 
rubéola e a caxumba e integra o calendário básico da vacinação. A previsão é que 160.551 crianças 
sejam vacinadas. 

No próximo sábado (1º), a campanha será ampliada, incluindo os 14 municípios da região 
metropolitana. Com isso, a expectativa aumenta para 246.036 crianças vacinadas. 

Os dez casos confirmados em Fortaleza apresentaram o vírus do sarampo do genótipo D8, um tipo 
viral que circula em países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e China, onde há uma elevada 
incidência da doença. No Brasil, estados vizinhos como Pernambuco e Paraíba, além de São Paulo, 
Minas Gerais e Santa Catarina também estão com registros de casos. 

  

http://noticias.terra.com.br/brasil/criancas-de-fortaleza-vacinadas-contra-o-sarampo-devem-tomar-nova-dose,49f520cd9b3d3410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

