
       

PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

  

  

 

 

 

 

 

CLIPPING 
 

 

 

 

 

Recife 

 24/06/2014 



1 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

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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POLIOMELITE: AINDA DEVEMOS NOS PROTEGER. 
Segunda, 23 de Junho de 2014 

 

Às vésperas da Copa do Mundo, declaração mundial de emergência da OMS alerta para o 
perigo da circulação do vírus. Vacinação é a única forma de prevenção 
Ao contrário do que muita gente pensa, a poliomielite não está erradicada globalmente e pode sim 
retornar ao Brasil. A menos de um mês para o início da Copa do Mundo e após a detecção de casos 
em mais de dez países, um decreto de emergência sanitária mundial emitido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) alerta para o risco de contágio pelo vírus causador da doença. Segundo a 
entidade, o aumento das viagens internacionais aumenta as chances da poliomielite chegar a regiões 
que não são mais afetadas. 

A pólio foi considerada uma doença epidêmica no final do século XIX, mas, depois do 
desenvolvimento de vacinas eficazes na década de 1960 e de inúmeros esforços para aumentar a 
cobertura vacinal no mundo, vários países conseguiram erradicar a doença e foram decretados livres 
de poliomielite pela OMS. Apesar de todas as ações para erradicar a doença, algumas regiões ainda 
demonstram a circulação do vírus, como Paquistão, Afeganistão e Nigéria, chegando a 417 casos em 
2013 e 79 até abril de 2014, segundo a OMS. 

Com infecção causada por um vírus transmitido por meio de contato direto de pessoa a 
pessoa - muco, catarro ou fezes infectadas -, a forma mais eficaz de prevenção da doença continua 
sendo a vacinação. O Brasil conta com um esquema vacinal dividido em cinco doses (2, 4, 6 e 18 
meses e 4 anos), sendo as duas primeiras IPV (vacina de vírus inativado, ou seja, mortos) e as últimas 
OPV (vacina de vírus vivo atenuado, ou seja, enfraquecido), e tem atingido uma alta taxa de 
cobertura, com mais 12 milhões de crianças vacinadas em 2013[i]. 

Mas, se quase todas as crianças brasileiras estão protegidas, por que tanta preocupação com 
a poliomielite?  
Segunda a Dra. Luiza Helena Falleiros Arlant, Presidente da Sociedade Latino-Americana de 
Infectologia Pediátrica, os adultos que não foram vacinados contra pólio ou que não desenvolveram 
anticorpos suficientes, têm chance de contrair a doença se tiverem contato com alguém infectado. 
Hoje não há casos de poliomielite no Brasil, mas, a vinda de estrangeiros pode trazer na bagagem os 
vírus dessa e de inúmeras outras doenças. 

A boa notícia é que, além das crianças, jovens e adultos também podem tomar a dose de 
reforço da vacina, evitando o contágio e o desenvolvimento da doença. No Brasil, a Sanofi Pasteur, a 
divisão de vacinas da Sanofi, oferece reforço da imunidade contra a poliomielite para adolescentes e 
adultos. Com apenas uma dose, a vacina oferece o reforço contra coqueluche, tétano, difteria e 
poliomielite, e está disponível em clínicas de vacinação privadas, de todas as cidades do Brasil. 

"Este é um momento diferente para o povo brasileiro, pois nunca tivemos tantos turistas 
juntos no País. O ideal é que todas as pessoas sempre mantenham sua carteira de vacinação em dia, 
mas, agora, é importante que jovens e adultos consultem os postos de vacinação para checar quais 

http://www.segs.com.br/so-saude-segs/162887-poliomelite-ainda-devemos-nos-proteger.html
http://www.segs.com.br/so-saude-segs/162887-poliomelite-ainda-devemos-nos-proteger.html
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vacinas precisam de doses de reforço. Esse é um ato de proteção para si e para todos a sua volta", 
comenta a infectologista. 
A poliomielite 

A poliomielite é uma doença causada por um vírus. De gravidade extremamente variável, 
frequentemente é caracterizada por febre, mal-estar, cefaleia, distúrbios gastrointestinais e rigidez 
de nuca, acompanhados ou não de paralisia. 

A poliomielite é encontrada nas formas subclínica e clínica. As pessoas com infecção 
subclínica podem não apresentar sintomas da doença ou seus sintomas podem durar até 72 horas. Já 
a poliomielite clínica, que apresenta as formas mais perigosas da enfermidade, afeta o sistema 
nervoso central (cérebro e medula espinhal) e pode ocorrer após a recuperação de uma infecção 
subclínica.  
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NÚMERO DE CASOS DE DENGUE CHEGA A 11.392 EM SÃO PAULO 
 
Agência Brasil Publicação: 23/06/2014 09:50  
 

O total de casos de dengue confirmados na cidade de São Paulo chegou a 11.392 este ano, de 
acordo com levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Mais da metade (56,3%) 
dos casos foi registrada em quatro semanas, entre os dias 23 de março e 19 de abril, período 
correspondente ao pico da doença. A taxa de incidência da cidade passou para 101,2 casos para cada 
100 mil habitantes. 

Segundo o médico da Coordenação de Vigilância em Saúde José Olímpio Moura de 
Albuquerque, o número de notificações começou a desacelerar, e é provável que o pior período da 
dengue esteja superado. Entretanto, o acumulado do ano supera o total do ano de 2010, que era o 
pior, com 5.866. 

O médico destacou que, no inverno, o normal era que houvesse a interrupção de casos, mas 
desde 2001 se observa que não há mais esse período de paralisação. “Em 2013, após a 29ª semana 
[do ano], no começo de julho, o maior número de casos foi dez por semana, mas depois oscilou entre 
três a seis, confirmando que, apesar de não cessar a transmissão, ela sofre certa redução. O número 
vai aumentar ainda e depois observaremos queda. Não será diferente do ano passado”. 

Albuquerque ressaltou que em 2014 houve certas particularidades, como a temperatura 
maior do que a média dos anos anteriores. “Mas é claro que o combate à dengue tem que ser feito 
permanentemente. Não é fácil combater o vetor. A ocupação do espaço urbano e a capacidade de 
manter o espaço salubre tem que ser trabalho articulado com outras secretarias, e isso tem sido 
feito. A população tem que auxiliar também”. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2014/06/21/interna_brasil,511609/numero-de-casos-de-dengue-chega-a-11-392-em-sao-paulo.shtml
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ESPECIAL COPA DO MUNDO: 13 MIL PESSOAS VIVEM COM HIV NA COREIA DO SUL. NA 

ARGÉLIA, CENÁRIO DE POBREZA PODE OCULTAR DADOS. 
22/06/2014 - 10h30 atualizado às 18h30 

 

  Definitivamente, não há jogo morno em Porto Alegre nesta Copa do Mundo. Argélia e Coreia 
do Sul encantaram o público superior a 42 mil torcedores na tarde deste domingo, no Beira-Rio. Com 
a inesperada goleada por 4 a 2, os argelinos renasceram na disputa e decidem a vaga nas oitavas de 
final contra a Rússia. Sua última vitória havia sido na Copa de 1982. Saiba como os dois países tratam 
a aids em seus territórios. 

 
Coreia do Sul 
Numa das raras vezes em que uma notícia sobre aids ultrapassou a fronteira da região da 

República Democrática Popular da Coreia, a agência de notícias sul-coreana Yonhap divulgou uma 
entrevista com o diretor do Centro de Higiene e Combate às Epidemias da Coreia do Norte, Han 
Kyong Ho. “Havia 27 estrangeiros com análise positiva em seus exames e eles foram enviados a seus 
países”, afirmou Han. 

De acordo com Han, a Coreia do Sul aplicou, de 1989 a 2005, o teste de HIV em mais de 400 
mil pessoas, mas apenas esses estrangeiros receberam resultados positivos. 

Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV e Aids (Unaids), a Coreia do Sul 
tem aproximadamente 13 mil pessoas infectadas, o que dá uma média de 0.1%. Dados de 2007 
mostram, entretanto, que a cobertura do tratamento antirretroviral e da prevenção da transmissão 
vertical do HIV (da mãe para o bebê) estava em pouco mais de 30%. De acordo com o Instituto 
Nacional de Saúde do país, 98,4% das infecções são por contato sexual. 

País socialista e unipartidário, a República Democrática Popular da Coreia, cuja capital é 
Pyongyang, vive numa severa ditadura. Há quase cinco anos, Choe Ung-Jun, funcionário do 
Ministério da Saúde, disse ao “Korea Today”, publicação em inglês na internet, que não havia 
soropositivos na região. 

 
“Porém, pratica-se a prevenção e a vigilância com o objetivo de impedir seu infiltramento”, 

argumentou Choe. Ele disse também que o país começava uma campanha de informação e outra de 
formação de especialistas em aids. 

 
 
 

 
 

http://www.agenciaaids.com.br/noticias/interna.php?id=22396
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HEPATITE MATA SILENCIOSAMENTE 1,4 MILHÕES DE PESSOAS 
23/06/2014 - 08:26 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou na passada sexta-feira os decisores políticos, 
profissionais de saúde e o público para as "mortes silenciosas" de 1,4 milhões de pessoas por ano por 
causa das hepatites, defendendo o alargamento da vacinação, avança a agência Lusa, citada pelo 
Diário Digital. 

 
Em nota a que a Lusa teve acesso, a OMS considera que "as hepatites virais - um grupo de doenças 
infecciosas conhecidas como hepatite A, B, C, D, e E - afectam centenas de milhões de pessoas em 
todo o mundo, causando doença hepática aguda e crónica e matando perto de 1,4 milhões de 
pessoas a cada ano". 

A OMS pretende ver "ampliada a cobertura da vacina da Hepatite B e integrada esta vacina 
nos programas nacionais de imunização", e que haja "uma resposta global contra as hepatites virais", 
destaca a nota. 

O alerta foi lançado no dia em que aquela agência da ONU iniciou a contagem decrescente 
para a comemoração do Dia Mundial da Hepatite, que se assinala a 28 de Julho, data em que a 
instituição pretende usar para "aumentar a consciência e a compreensão" do impacto da doença no 
mundo. 
 

Dados da OMS indicam que pelo menos 240 milhões de pessoas no mundo estão infectadas 
com o vírus da Hepatite B, enquanto a Hepatite C afecta outros 150 milhões de pessoas no globo.  

"Mas a hepatite permanece largamente ignorada ou desconhecida", sublinha a organização, 
que assegura que "no Dia Mundial da Hepatite, 28 de Julho de 2014, a OMS e os seus parceiros irão 
impelir os formuladores de políticas, profissionais de saúde e o público a ´pensar novamente` sobre 
esse assassino silencioso". 

  
De acordo com o comunicado, o "Dia Mundial da Hepatite é uma oportunidade para (o 

mundo) se concentrar em acções específicas, tais como reforçar a prevenção, o rastreio e controlo 
das hepatites virais e suas doenças relacionadas". 

  
A data de 28 de Julho foi escolhida como o Dia Mundial da Hepatite em homenagem ao 

aniversário Baruch Samuel Blumberg, que venceu o Prémio Nobel, em 1976, por descobrir o vírus da 
hepatite B. 

  
 

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=710730
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PACIENTE COM SUSPEITA DE H1N1 E TUBERCULOSE ESTÁ ISOLADO NA UPA 
 
19/06/2014 - 07:41 

 
 

O idoso José Inácio da Silva vive um drama que já dura quatro dias. Ele está em estado grave, 
com suspeita de ter o vírus H1N1, mais conhecido como gripe suína, e tuberculose. 

As duas doenças são contagiosas e perigosas. A Tribuna Impressa apurou que o idoso 
permanece todos esses dias internado provisoriamente numa ala isolada na UPA da Vila Xavier. O 
motivo: falta de vaga na Santa Casa e no Heab (Hospital Estadual de Américo Brasiliense). 

A Santa Casa diz que apenas presta serviços para a Prefeitura. A reportagem não conseguiu 
falar com a assessoria do Heab. 

Questionado sobre o assunto, ontem, durante uma coletiva à imprensa, o secretário de 
Saúde, Wilson Aravechia, garantiu que Silva está sendo cuidado por enfermeiras que usam 
vestimentas, como luvas e máscaras para se protegerem de qualquer risco de contaminação. 
Afirmou que não há perigo para os outros pacientes que passaram e passam pela UPA da Vila. 

“Entramos em contato com a Santa Casa e com o Hospital de Américo e não havia vaga”, 
disse Aravechia. 

Ontem à noite, a reportagem conversou com pacientes que aguardavam por atendimento na 
unidade desde as 15h. Eles disseram saber do caso e confirmaram o drama vivido pelo idoso. 
Disseram ainda que o local estava lotado e muito abafado. 

Uma paciente, que não quer ser identificada, informou também que ouviu comentários de 
que o homem teria conseguido vaga na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Heab, mas até as 
18h30, nenhuma ambulância tinha aparecido para buscá-lo. Segundo ela, havia outro paciente na 
UPA, que estaria entubado, aguardando vaga em algum hospital público. 

Lotação  
Pacientes contaram que a UPA estava lotada na noite de ontem e disseram que a situação 

era caótica dentro da unidade, e que temiam a situação do idoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornalacidade.com.br/noticias/cidades/NOT,0,0,962776,Paciente+com+suspeita+de+H1N1+e+tuberculose+esta+isolado+na+UPA.aspx
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BEBEDEIRA, DIARREIA, PRESSÃO ALTA E INTOXICAÇÃO NOS ESTÁDIOS.  
PUBLICADO EM 25/06/14 - 03h00  

Balanço divulgado na última segunda-feira pela Fifa, quando metade dos 64 jogos da Copa se 

completaram, mostra que a média de atendimentos médicos nos estádios foi de 80 pessoas por 

partida.  

A Fifa não divulgou as principais causas de internação, mas o presidente da Sociedade Brasileira de 

Atendimento Integrado ao Traumatizado, Gustavo Fraga, diz que a maioria dos casos registrados é de 

dor de cabeça associada a pressão alta, intoxicação, diarreia e consumo de álcool em excesso. 

Fraga integra um grupo criado no WhatsApp – aplicativo de mensagens por celular – por médicos 

envolvidos no atendimento em diversas cidades-sede da Copa do Mundo – inclusive os que atuam 

diretamente nos estádios. O objetivo do grupo é compartilhar informações e experiências durante o 

Mundial. Gustavo Fraga explicou que a maioria dos profissionais participantes é formada por 

cirurgiões, intensivistas, anestesistas e pediatras da rede pública e do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (Samu). 

“A partir de Santa Maria (incêndio na boate Kiss), a gente viu que os recursos que temos hoje são 

importantes para mobilizar equipes em diferentes locais. A estratégia acaba levando um aprendizado 

para todos os profissionais que participam dessa rede”, explicou. 

Fraga destacou que, ao fim de cada jogo, os profissionais compartilham, por exemplo, o número de 

atendimentos realizados e a quantidade de pacientes que precisaram ser removidos para um 

hospital. Apesar da baixa demanda por atendimento de pessoas envolvidas em pequenos conflitos, o 

grupo permanece alerta para acompanhar o jogo desta quarta entre Argentina e Nigéria, em Porto 

Alegre (RS). O motivo: o grande número de torcedores argentinos no país e a rivalidade entre o país 

vizinho e o Brasil. 

“Nosso grupo está montado e continua até o fim da Copa. A ideia é mantê-lo ativo mesmo depois 

disso, para casos de atendimento em desastres ou acidentes com múltiplas vítimas”, disse. “Afinal, a 

Copa vai passar, mas os problemas na saúde vão continuar. E os legados na área da saúde vão ser 

poucos”. 

Ocorrências durante jogo 

 

BRASÍLIA. No vitória do Brasil sobre Camarões por 4 a 1, na última segunda-feira, 79 torcedores 

http://www.otempo.com.br/capa/brasil/bebedeira-diarreia-press%C3%A3o-alta-e-intoxica%C3%A7%C3%A3o-nos-est%C3%A1dios-1.871220
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precisaram de atendimento médico. As principais ocorrências foram desmaios, hipoglicemia e 

quedas. O caso mais grave foi de uma mulher, não identificada, que teve uma arritmia cardíaca e foi 

levada ao Hospital Santa Luzia. O jogo foi no estádio Mané Garrincha, em Brasília. 
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POLIOVIRUS – BRASIL (CAMPINAS, SP), VÍRUS SELVAGEM TIPO 1, IMPORTADO, DETECÇÃO 

EM AMOSTRAS AMBIENTAIS, INFORMAÇÕES OFICIAIS. 

Published Date: 2014-06-25 00:07:19 

 

Identificação de poliovírus 1 selvagem (PV1) pelo monitoramento ambiental em esgoto sanitário no 

aeroporto de Viracopos Campinas, SP 

-- 

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica 

"Prof. Alexandre Vranjac" - CVE, vem informar que em 17 de junho de 2014 recebeu a confirmação 

do Laboratório de Enterovírus - IOC/FIOCRUZ, de que o vírus isolado pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo - CETESB, de amostragem ambiental realizada em março de 2014 no esgoto 

sanitário do Aeroporto de Viracopos em Campinas (SP) foi caracterizado como Poliovírus do tipo 1 

(PV1) Selvagem. 

 

Os testes realizados no laboratório de Enterovírus do IOC/FIOCRUZ confirmaram os achados iniciais 

da CETESB, os quais caracterizam, após sequenciamento completo do gene VP1 e pesquisa efetuada 

no Banco de dados do GeneBank, o isolado como Poliovirus do tipo 1 (PV1) Selvagem, apresentando 

identidade nucleotídica de 95% com um poliovírus selvagem, isolado no Chad (CHA1011675) no ano 

de 2010. Constatou-se que o vírus pertence a um genótipo de poliovírus selvagem do Oeste da 

África, característico da Nigéria (WEAF-B). Estes dados foram enviados para o laboratório global de 

referência de poliomielite da OMS, o qual caracterizou que o poliovírus circula em algumas regiões 

da África Central, sendo originário da Guiné Equatorial. 

 

Destaca-se que esse achado não significa mudança na situação epidemiológica da poliomielite no 

estado de São Paulo ou ameaça à condição de doença erradicada no Brasil, não havendo até o 

presente momento registro de qualquer caso suspeito de poliomielite no Estado. Os laudos da 

CETESB, de abril, em amostras de esgoto de todos os pontos, inclusive de Viracopos, foram 

negativos. 

 

Desde 1990, não há registro de casos de poliomielite no país, fato que levou o Brasil a obter da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) o certificado de área livre do poliovírus selvagem em 

seu território, em 1994, juntamente com os demais países das Américas.  

Entretanto, como ainda há circulação de poliovírus selvagem em alguns países do mundo, o risco de 

importação de casos ou do vírus permanece. 

 

http://www.promedmail.org/
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Em 05 de maio de 2014, a OMS emitiu a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) devido à situação atual da poliomielite no mundo, relacionando 10 países com 

potencial de exportação do vírus: Afeganistão, Camarões, Etiópia, Guiné Equatorial, Iraque, Israel 

(somente circulação ambiental do poliovírus selvagem), Nigéria, Paquistão, Síria e Somália. 

 

Destaca-se que o estado de São Paulo, dispõe de um sistema organizado e sensível de Vigilância das 

Paralisias Flácidas Agudas (PFA) e de Vacinação com altas coberturas vacinais contra a doença, e em 

consonância com o compromisso do Brasil assumido junto à OPAS/OMS de Erradicação Mundial da 

Poliomielite, também optou por implantar, a partir de 1999, o Monitoramento Ambiental de 

Polioviroses em esgotos de locais considerados sentinelas. 

 

Esse monitoramento vem sendo feito sistematicamente no ambiente, pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo - CETESB, por meio do exame de amostras da composição fecal humana em 

esgotos, em pontos selecionados como estratégicos, dentro das atividades da Comissão Estadual de 

Prevenção e Combate à Cólera e demais doenças transmitidas por água e alimentos, coordenada 

pelo CVE/CCD/SES-SP. 
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OMS TEME PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS DA PÓLIO NO PAQUISTÃO 
24/06/2014 11h42 

Genebra, 24 jun (EFE).- A Organização Mundial da Saúde (OMS) teme que o vírus da pólio se prolifere 
no Paquistão, um dos três países no mundo onde a doença ainda é endêmica, por causa do fluxo de 
refugiados internos não vacinados para outras regiões do país. 

Nos últimos dias, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) detectou que 
quase 500 mil pessoas deixaram a região de Waziristão do Norte para fugir dos combates entre o 
Exército e os talebans. 

Além dos desafios de subsistência destas pessoas, a OMS teme que estas comunidades possam 
contrair o vírus da pólio devido as suas fragilidades. 

Segundo Shona Bari, especialista de pólio da OMS, as autoridades religiosas do Waziristão do Norte 
proibiram a vacinação contra a pólio em 2012 por questões religiosas e, por conta deste fato, a 
maioria das crianças da região não foi imunizada. 

Diante deste contexto, as autoridades locais detectaram 82 novos casos somente neste ano, 
enquanto 93 casos foram registrados durante todo ano de 2013. De acordo com as autoridades, pelo 
menos 70 menores foram paralisados pelo vírus nos últimos dois anos. 

"Tememos que crianças não imunizadas possam contagiar outras que também não estão", afirmou 
Bari, ao ressaltar que, por outro lado, as regiões para onde os deslocados se dirigem possuem altos 
níveis de vacinação e, por isso, "espera" que o risco seja menor. 

Outro aspecto positivo é que uma vez abandonada a região onde a "proibição" regia, os deslocados 
internos podem ser vacinados se assim desejarem, algo que a OMS encoraja em suas campanhas. 

"Até agora não registramos nenhuma recusa. Ao contrário, muitas famílias vieram nos procurar 
porque são conscientes do perigo de contaminação", explicou o especialista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/efe/2014/06/24/oms-teme-proliferacao-do-virus-da-polio-no-paquistao.htm
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PERTUSSIS - USA  
Published Date: 2014-06-25 19:14:20 

 

Since alerting the public last week to a dramatic rise in the number of pertussis cases in the area, 

the Mobile County Health Department has reported more cases related to the outbreak according 

to media coordinator Casandra Andrews. Known as whooping cough, pertussis is a highly 

contagious respiratory disease marked by uncontrollable, violent coughing which often makes it 

hard to breathe. 

 

Between 30 Apr 2014 and 20 Jun 2014, Mobile County recorded approximately 25 pertussis cases. 

In 2013, just 8 confirmed and probable cases were reported in Mobile County. Of the 25 cases 

reported so far in the most recent outbreak, 15 have been confirmed, health officials said. There 

are multiple ongoing investigations of other pertussis cases not included in the 25 reported so far, 

health officials said. There have been a total of 29 cases reported for all of 2014 in Mobile County. 

 

Dr Paola Maurtua-Neumann, a pediatrician with the University of South Alabama Children's Medical 

Center, has diagnosed a majority of the cases so far. She urges residents to be aware of the 

disease and its consequences. Once a pertussis case has been confirmed, she said, all family 

members residing with the infected person should receive treatment with antibiotics regardless of 

previous immunizations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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COQUELUCHE - EUA (NOTÍCIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 

 
Desde alertar o público na semana passada para um aumento dramático no número de 
casos de coqueluche na área, a Secretaria de Saúde Móvel County relatou mais casos 
relacionados com o surto de acordo com o coordenador de mídia Casandra Andrews. 
Conhecida como tosse comprida, a coqueluche é uma doença respiratória altamente 
contagiosa caracterizada por tosse incontrolável, violento, que muitas vezes faz com que 
seja difícil respirar.  
 
Entre 30 de abril de 2014 e 20 de junho, 2014, Mobile County registrou cerca de 25 casos de 
coqueluche. Em 2013, apenas 8 casos confirmados e prováveis foram relatados em Mobile 
County. Dos 25 casos registrados até agora no surto mais recente, 15 foram confirmados, 
segundo as autoridades de saúde. Existem várias investigações em curso de outros casos de 
coqueluche não incluídos no 25 relatados até agora, disseram autoridades de saúde. Houve 
um total de 29 casos relatados por todos de 2014 no Condado de Mobile.  
 
Dr. Paola Maúrtua-Neumann, pediatra com a Universidade do Centro Médico de South 
Alabama Crianças, diagnosticou a maioria dos casos até o momento. Ela incita os moradores 
a estar ciente da doença e suas conseqüências. Uma vez que um caso de coqueluche foi 
confirmado, segundo ela, todos os membros da família que residem com a pessoa infectada 
devem receber tratamento com antibióticos independentemente de imunizações anteriores. 
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OMS PEDE MEDIDAS DRÁSTICAS CONTRA O EBOLA E CONVOCA REUNIÃO  

Publicação: 26/06/2014 09:52  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu nesta quinta-feira medidas drásticas na luta contra a 
epidemia do Ebola na África Ocidental, a mais grave da história, e realizará em julho uma reunião 
com os ministros da Saúde dos onze países afetados. 

Segundo a OMS, o número de mortos e casos de vírus Ebola continuam aumentando na Guiné, 
Libéria e Serra Leoa". 

"A OMS está muito preocupada com o contágio da epidemia nos países vizinhos, e pelo potencial 
perigo de propagação internacional", declarou o dr. Luis Sambo, diretor regional da OMS para a 
África. 

Segundo balanço comunicado nesta quinta-feira pela OMS, Guiné, o país mais afetado, seguido de 
Libéria e Serra Leoa somam ao longo do ano 635 casos de febre hemorrágica, entre eles 399 mortes. 

Segundo a OMS, a atual epidemia de Ebola é a mais grave já registrada pelo número de casos e de 
mortes constatadas, e também por sua propagação geográfica. 

Ante este desafio, a OMS convocou para 2 e 3 de julho uma reunião em Acra, Gana, com os ministros 
das Saúde dos 11 países envolvidos e diferentes sócios da organizacão que lutam contra o Ebola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2014/06/26/interna_internacional,542778/oms-pede-medidas-drasticas-contra-o-ebola-e-convoca-reuniao.shtml
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COQUELUCHE CRESCE 25% NA BAHIA 
Publicada em 28/06/2014 09:18:33 

 
Coqueluche, doença que pode levar à morte especialmente entre os recém-nascidos, cresce 

na Bahia. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, Sesab, de janeiro a maio foram 
registrados 159 casos, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, com a 
confirmação de 127 registros. No final de 2013, segundo informações do órgão, foram totalizados 
300 casos. 

O município de Feira de  Santana é o mais afetado. Só no primeiro semestre foram registrado 
70 casos, a maioria de crianças com até um ano de idade. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), há 50 milhões de casos de coqueluche todos os 
anos, com cerca de 300 mil mortes. É a quinta maior causa de óbitos em crianças abaixo de cinco 
anos de idade entre as doenças combatidas por vacinas. 

Em relação à faixa etária, assim como em 2013, foram confirmados casos em todas as faixas 
etárias, mas os menores de 01 ano continuam sendo os mais atingidos,  entretanto, Jacy Andrade, 
médica infectologista e diretora do Serviço Especializado em Imunização e Infectologia (SEMI), faz 
um alerta para os  adolescentes e adultos que vem registrando um aumento na incidência, o que 
sugere que os mesmos sejam transmissores  da bactéria para o grupo infantil a exemplo das 
gestantes. 
“Para evitar o crescimento da doença  a vacinação deve ser estendida também a adolescentes e 
adultos como forma de evitar o contágio em crianças que ainda não foram completamente 
imunizadas”,orienta a especialista.  Ela explica que a coqueluche é uma bactéria transmitida pelas 
vias respiratórias comprometendo  brônquios e pulmões e a depender dos casos pode levar o 
paciente a doenças mais graves, como a pneumonia, ou até mesmo à morte.   

A bactéria passa por  três fases:   a primeira é a catarral, depois a tosse e a fase final de 
recuperação.Segundo Maria do Carmo, técnica responsável pelo grupo da  coqueluche da Sesab, um 
dos motivos para  o  recente avanço da doença  está no fato da população mais velha não saber 
direito se está ou não com a bactéria, mas  principalmente pela falta de vacinação  que atinja todas 
as faixas etárias. “A vacina é disponibilizada até seis anos e onze meses, a partir dessa idade a rede 
pública não dispõe de vacinas”, explicou. 
Sintomas 

A coqueluche ou pertussis é uma doença infecciosa aguda e transmissível, que compromete 
o aparelho respiratório (traqueia e brônquios). É causada pela bactéria Bordetella pertussis. 
A doença evolui em três fases sucessivas. A fase catarral inicia-se com manifestações respiratórias e 
sintomas leves, que podem ser confundidos com uma gripe: febre, coriza, mal-estar e tosse seca. Em 
seguida, há acessos de tosse seca contínua. 

Na fase aguda, os acessos de tosse são finalizados por inspiração forçada e prolongada, 
vômitos que provocam dificuldade de beber, comer e respirar. 

http://www.tribunadabahia.com.br/2014/06/28/coqueluche-cresce-25-na-bahia
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Na convalescença, os acessos de tosse desaparecem e dão lugar à tosse comum. Bebês 
menores de seis meses são os mais propensos a apresentar formas graves da doença, que podem 
causar desidratação, pneumonia, convulsões, lesão cerebral e levar à morte. 
Transmissão 

Acontece principalmente pelo contato direto da pessoa doente com uma pessoa suscetível, 
não vacinada, através de gotículas de saliva expelidas por tosse, espirro ou ao falar. 
Também pode ser transmitida pelo contato com objetos contaminados com secreções do doente. A 
coqueluche é especialmente transmissível na fase catarral e em locais com aglomeração de pessoas. 
Prevenção 

Apenas os indivíduos que já tenham adquirido a doença ou recebido a vacina DTP (mínimo 
de três doses) não correm o risco de adquiri-la. Não existe característica individual que predisponha a 
doença, a não ser presença ou ausência de imunidade específica. 
Graças aos programas de vacinação, a ocorrência de casos de coqueluche no Brasil (que já chegou a 
cerca de 36 mil casos notificados por ano entre 1981 e 1991) vem sendo reduzida. 
Contágio e tratamento 

A bactéria responsável por transmitir a doença só afeta humanos e se chama  Bordetella 
pertussis. Ela produz uma toxina que entra na corrente sanguínea e causa as tosses típicas da doença 
- intensas, que duram por mais de duas semanas e podem causar vômitos depois. Mesmo após 
meses, os ataques de tosse ainda podem persistir. 
Uma das sequelas da doença são os quadros de  pneumonia que  podem dificultar a respiração das 
crianças. 

Os primeiros sintomas surgem entre 1 até 3 semanas após o contato inicial com a bactéria 
causadora da doença. O tratamento é feito a base de  antibióticos. 
Imunização 

A vacina de imunização  prevê três doses da tríplice, aplicadas aos dois, quatro e seis meses 
de idade. Doses extras de reforço ao calendário infantil são recomendadas aos 15 meses de idade e 
no período escolar (entre 4 e 6 anos). 
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EPIDEMIA/SÃO PAULO CONFIRMA MAIS DUAS MORTES POR DENGUE 

 

CAPITAL JÁ NOTIFICOU DEZ ÓBITOS DECORRENTES DA DOENÇA EM 2014, CINCO VEZES MAIS DO 

QUE O REGISTRADO EM TODO O ANO PASSADO. 

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo confirmou nesta quinta-feira mais duas 
mortes por dengue na capital paulista. Com os novos casos, o número de óbitos pela doença neste 
ano já chega a dez. Em todo o ano passado, foram duas mortes. De acordo com a secretaria, uma das 
vítimas é uma idosa de 75 anos moradora da República, na região central da cidade. A outra vítima é 
uma adolescente de 14 anos que vivia no Limão, Zona Norte. 

 
Embora tenham sido confirmadas só agora, as mortes ocorreram em 8 e 13 de abril, mês que 

registrou o pico da doença. Sete das oito mortes já divulgadas anteriormente ocorreram nesse 
mesmo período. Apenas um óbito ocorreu antes, no mês de fevereiro.  

 
Até agora, a cidade já registrou 12.531 casos de dengue neste ano, 10% a mais do que o total 

de notificações acumuladas até o balanço anterior, divulgado há uma semana. Comparado ao 
mesmo período do ano passado, o aumento é de mais de 400%. De janeiro a junho de 2013, foram 
2.479 casos. Em todo o ano de 2010, quando a cidade viveu o pior surto de dengue dos últimos dez 
anos, o número de casos não chegou a 6.000, menos da metade do registrado em 2014. 

 
A taxa de incidência geral da capital paulista é de 111 casos por 100.000 habitantes, índice 

considerado médio pelo Ministério da Saúde. É a primeira vez em dez anos que essa taxa sai do 
patamar classificado como baixo (inferior a 100 casos por 100.000 habitantes). 

 
Distritos — Dos 96 bairros de São Paulo, apenas um não registrou nenhum caso de dengue: 

Marsilac, na Zona Sul. Segundo a Prefeitura, subiu de 11 para 16 o número de distritos com 
transmissão de dengue em nível de emergência. Entre eles, estão Jaguaré, Rio Pequeno, Vila Jacuí, 
Itaquera, Tremembé, Pirituba, Campo Limpo, Capão Redondo, Butantã e Lapa, Raposo. 

 
Apesar dos números e da confirmação de duas novas mortes, a Secretaria da Saúde afirma 

que o pior período da doença já passou, já que o número de casos da doença registrados começou a 
desacelerar na cidade. A Prefeitura afirma ainda que continua realizando ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti em todas as regiões da capital. 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/sao-paulo-confirma-mais-duas-mortes-por-dengue
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SECRETARIA DA SAÚDE ALERTA PARA O RISCO DE CONTATO COM A ÁGUA DAS 

ENCHENTES 

 
Publicado em 28/06/2014 às 20:28:57 

 
A diretora da Vigilância Sanitária, Raquel Bittencourt, alertou, neste sábado, 28, sobre o risco 

do contato com a água contaminada pelas enxurradas. Além dos danos causados pelas chuvas e 
alagamentos, a água das enchentes podem transmitir doenças, como é o caso da leptospirose. 
 

Siga o Portal da Ilha no Twitter e acompanhe também no Facebook 
 
“As pessoas devem evitar o contato com a água. Se isso não for possível, devem usar botas e 

luvas para evitar a contaminação. Outro cuidado é com a água que se bebe. Ela deve ser tratada com 
cloro ou fervida”, explicou. 

 
Raquel também informou que todo alimento que ficou submerso ou umedecido não deve ser 

consumido mesmo que esteja em embalagem plástica. Caso tenha ocorrido falta de energia e os 
alimentos tenham ficado na geladeira sem contato com as águas, não devem ser consumidos se 
tiverem alteração de cor, odor ou consistência. 

 
 
 
 
 

http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=23395/secretaria-da-saude-alerta-para-o-risco-de-contato-com-a-agua-das-enchentes

