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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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SERRA LEOA EMITE ALERTA DEVIDO AO RISCO DO EBOLA. 
Publicação: 13 de Junho de 2014  

FREETOWN, Serra Leoa (AE) - O governo de Serra Leoa anunciou estado de emergência no distrito de 

Kailahun por causa do surto do vírus ebola, que já matou pelo menos 17 pessoas no país do oeste da 

África. Entre as medidas adotadas está a proibição de reuniões públicas e o fechamento de escolas.  

 

Segundo dados do governo, há 46 casos confirmados da doença e outros 122 suspeitos no distrito, 

que fica perto da fronteira com a Libéria. Em coletiva de imprensa realizada na quarta-feira, porém, o 

parlamentar Momoh Moiwai disse que eram 28 os mortos pela doença. Comunicado do governo 

divulgado na noite de quarta-feira diz que todas as escolas do distrito serão fechadas para reduzir a 

transmissão do ebola e que o encontro de várias pessoas, como num cinema ou clube noturno, serão 

proibidas.  

 

Veículos que entram e saem do distrito também serão revistados em postos de verificação, diz o 

documento. Mais de um mês depois de o presidente da Guiné, Alpha Conde, ter dito aos jornalistas 

que o surto de ebola originado em seu país estava sob controle, o número de mortos continua a 

subir naquele país, assim como em Serra Leoa e na Libéria.  

 

Pelo menos 231pessoas morreram desde o início do atual surto da doença, que provoca hemorragia 

interna e externa e para a qual não há cura. A Guiné, onde o surto teve início, registrou mais de 200 

mortes. Especialistas dizem que o surto pode ter começado em janeiro, no sudeste da Guiné.  

 

Geralmente, os surtos de ebola começam em áreas remotas e pode infectar várias pessoas até que a 

doença seja identificada, o que torna praticamente impossível estabelecer a data do início dos casos. 

Este é um dos piores surtos desde que a doença foi registrada pela primeira vez em 1976. 

 

 

 

 
 
 
 

http://tribunadonorte.com.br/noticia/serra-leoa-emite-alerta-devido-ao-risco-do-ebola/284646
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INFLUENZA - BRASIL (05) (MATO GROSSO DO SUL), CASOS GRAVES, ÓBITOS. 

Published Date: 2014-06-12 18:22:10 
 
Gripe interna 31 pessoas em sete dias e Saúde confirma quinta morte em MS [Mato Grosso do Sul] 
 
Em todo o Mato Grosso do Sul, o surto do vírus Influenza H1N1, que causa a Gripe A, internou 31 
pessoas nos últimos 7 dias. Do início do ano até esta quarta-feira (10) [junho/2014], 258 casos foram 
notificados. A quinta morte causada pela doença foi confirmada hoje [11/junho/2014]. 
 
Conforme levantamento da SES (Secretaria de Estado de Saúde), de 01 de janeiro [2014] até a 
quarta-feira passada [10/junho/2014] eram 227 internações. O número saltou para 258 nesta 
semana, o dado será divulgado ainda hoje [11/junho/2014] em boletim epidemiológico da secretaria. 
 
Este ano [2014], 5 pessoas morreram vítimas do vírus da Gripe A dos tipos H1N1 e H3N2. As 3 
primeiras mortes foram registradas em Corumbá pelo tipo mais comum do vírus e outras 2 
ocorreram em decorrência da influenza H3N2. 
 
Uma das mortes ocorreu no dia 27 de maio [2014] quando um homem de 58 anos não resistiu à 
doença e morreu em Costa Rica. A última morte confirmada pela secretaria é a de uma jovem de 21 
anos. A vítima morreu no dia 3 de junho [2014] em Campo Grande na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do bairro Coronel Antonino. 
 
Apesar de a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros não confirmar, o Campo Grande News 
apurou que um alerta foi divulgado aos militares na terça-feira (10) [junho/2014] para que todos os 
socorristas usem máscaras, em razão do surto da doença. Justificando as máscaras, a assessoria 
informou que o item faz parte do EPI (Equipamento de Proteção Individual) utilizado pelos militares 
durante os atendimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/


5 

 
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 / 

 
 

SARAMPO E NOVAS GRIPES SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS NA COPA. 
15.06.2014 | 08h15  

 
Infectologista diz que vacinas e higiene das mãos são principais maneiras de prevenir 
 
As grandes aglomerações causadas pela Copa do Mundo em Cuiabá podem levar a surtos e 
epidemias de doenças já erradicadas, como o sarampo, e gripes ainda desconhecidas da população 
brasileira.  
 
Há, ainda, o temor de que doenças como poliomielite e ebola também cheguem ao nosso país – 
embora o risco seja muito pequeno, de acordo com a infectologista Zamara Brandão Ribeiro. 
 
Em entrevista ao MidiaNews, a médica explicou os cuidados necessários para evitar a propagação de 
doenças respiratórias – em especial as gripes, causadas pelos vírus do tipo influenza – e recomendou 
a vacinação.  
 
O Ministério da Saúde emitiu recomendações com os principais tipos de doença que podem chegar à 
capital mato-grossense por meio dos torcedores das seleções que jogarão aqui. Zamara garante que, 
com os treinamentos feitos, toda a rede de saúde está preparada para enfrentar doenças 
estrangeiras e eventuais acidentes.  
 
Leia os principais trechos da entrevista da médica Zamara Brandão Ribeiro ao MidiaNews: 
"Uma doença que gera preocupação porque causou surto na África do Sul, na época da Copa de 
2010, é o sarampo. Por isso, os médicos têm que, pelo menos, lembrar que se chegar uma pessoa 
com febre, dor no corpo, e eczantema, que é aquela vermelhidão, pode ser sarampo" 
MidiaNews - Há risco de doenças já erradicadas ou controladas no Brasil serem trazidas por turistas? 
Quais? 
 
Zamara Brandão - Uma doença que gera preocupação porque causou surto na África do Sul, na época 
da Copa de 2010, é o sarampo. Como teve um surto na África do Sul na época da Copa, sete outros 
países tiveram surto de sarampo, pois a pessoa se infectou lá, viajou, ainda estava assintomática e 
transmitiu o sarampo. Da mesma maneira, aconteceu com um médico do Nordeste, que chegou do 
exterior e com certeza não era vacinado contra o sarampo, e acabou provocando um mini-surto lá na 
cidadezinha dele. O sarampo faz parte do calendário vacinal do brasileiro, e as crianças são vacinadas 
aos 9 meses, podendo ter reforço aos 15 meses. Nós orientamos as pessoas que não foram 
vacinadas, que nasceram antes de 1960, a procurar a tríplice viral, que protege também contra a 
caxumba e a rubéola. Por isso os médicos têm que pelo menos lembrar que se chegar uma pessoa 
com febre, dor no corpo, e eczantema, que é aquela vermelhidão, pode ser sarampo. Outra doença 
importante que não temos mais aqui são a poliomielite, que foi erradicada em 1994, mas sabemos 
que é uma doença endêmica em países como o Paquistão e o Afeganistão. Não nos parece que vai 
ser o público que vai vir para cá, mas vai ser difícil mensurar a movimentação de pessoas. Porque 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=266&cid=200560
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algumas pessoas saem daqui vão para São Paulo, os de lá vêm para cá. E também o Ministério da 
Saúde faz um trabalho muito positivo transmitindo o vírus vacinal na comunidade, que é a campanha 
do Zé Gotinha.  
 
MidiaNews - Houve um boato nas redes sociais, há algumas semanas, que haveria um pequeno surto 
de ebola no Brasil. Esse risco é real? 
 
Zamara Brandão - Não é real. Houve um pequeno surto de ebola na Guiné, com 84 mortes, e na 
Libéria, com sete mortes. É uma doença transmitida por fluidos, secreções corporais, sangue, e as 
condições socioeconômicas e de saneamento desses países são muito ruins. O ebola é uma vasculite 
sistêmica muito grave, e se você entrar em contato, a chance de óbito é muito grande. Mas os 
relatos são na Guiné e na Libéria; não tem em outro lugar. Não tem nenhum caso confirmado no 
Brasil. Graças a Deus, porque o ebola é gravíssimo. Outra doença que não temos aqui é o 
chikungunya, que é um vírus que transmite uma doença muito semelhante à dengue, com febre, 
mal-estar, dor no corpo. Ele chama a atenção porque causa uma poliartralgia, que é dor em todas as 
articulações do corpo. E essa dor pode perdurar por mais de seis meses, um ano. Essa ameaça é real 
e pode chegar aqui. O vírus é originário da África mas já chegou no Caribe e nas Guianas. E nós temos 
um fator favorecedor que é o mosquito Aedes Aegypti – o mosquito que transmite a chikungunya é o 
mesmo que transmite a dengue e a febre amarela. A febre amarela felizmente não é endêmica em 
Cuiabá. Mas sabemos que o Norte tem febre amarela. Houve treinamentos, e se o médico suspeitar 
de alguma doença incomum no Brasil, tem que notificar na hora a vigilância sanitária. Se tiver alguma 
possibilidade de surto, eles querem ter os números na hora para evitar. 
"Outra doença que não temos aqui é o chikungunya, que é semelhante à dengue, com febre, mal-
estar, dor no corpo, além de poliartralgia, que é dor em todas as articulações do corpo. E essa dor 
pode perdurar por mais de seis meses, um ano. Essa ameaça é real e pode chegar aqui. Temos um 
fator favorecedor que é o mosquito Aedes Aegypti" 
 
MidiaNews - Cabem 40 mil pessoas na Arena Pantanal, 56 mil no Fan Fest e 20 mil na Arena Cultural 
de Cuiabá. A aglomeração de pessoas durante a Copa pode facilitar a propagação de doenças? 
 
Zamara Brandão - Sim, e temos que dar atenção especial às que são mais possíveis que aconteçam 
por conta da aglomeração. A Copa acontece nos nossos meses de inverno, que é quando acontecem 
as viroses sazonais, os vírus influenza, que causam gripe, como o da H1N1. Essas são muito 
importantes. Uma doença que os turistas podem trazer para cá que a gente não tem é a gripe 
aviária, que também é um vírus influenza. Por isso temos que tomar todos os cuidados, e tomar 
vacina. Nas duas últimas semanas houve uma grande adesão da população, tanto no serviço público 
quanto no serviço privado de saúde, com relação à vacinação contra a influenza. Outra coisa que 
temos que ter muita atenção é a vacina contra meningite. Existem tipos de meningite que nos 
preocupam que podem ser transmitidas nas aglomerações, que é a meningite meningocócica e a 
Haemophilus influenzae tipo b, que são as duas mais graves. A pneumocócica é mais difícil porque o 
pneumococo está no nosso dia-a-dia. Aqui no Brasil temos essa vacina e ela agora foi incorporada no 
calendário vacinal. Acho que as doenças mais comuns vão ser as mais simples.  
 
MidiaNews - E corre o risco de ter também surto de dengue? 
 
Zamara Brandão - Infelizmente nossa região é endêmica para dengue. E por mais que o Ministério da 
Saúde invista em campanhas, falando para não deixar reservatório para procriação do mosquito e 
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usar repelente, quando está na época de surto, todo mundo fica com medo e toma bastante 
cuidado. Mas passou o período chuvoso, todo mundo relaxa um pouquinho. Felizmente não está 
chovendo, então a chance de juntar um reservatório para procriação do mosquito é menor.  
 
MidiaNews - Tivemos 12 mortes confirmadas por H1N1 aqui em Mato Grosso. Isso é um surto? 
 
Zamara Brandão - Foram 132 notificações, 24 casos confirmados e 12 mortes de 1º de janeiro a 1º de 
junho de 2014. Em 2009, quando entramos em contato com a H1N1, os números foram maiores. De 
lá para cá os números vêm caindo. Mas hoje o serviço de saúde pensa mais em H1N1, o que não 
acontecia naquela época. Da mesma maneira que hoje um caso de uma febre viral não pensaríamos 
no chikungunya, e hoje começamos a pensar. Os médicos estão mais habilitados a fazer o diagnóstico 
correto, e com isso vamos ter mais confirmações. Não acho que seja neste momento um surto. Mas 
o vírus está presente na nossa comunidade. Os vírus influenza são transmitidos através de gotículas 
respiratórias. Então, quando falamos, tossimos e espirramos, emitimos secreções respiratórias. A 
pessoa que estiver mal deve ter bom senso e ficar em casa. Mas caso ela saia, quando for tossir ou 
espirrar que cubra a boca com a mão, e de preferência use lenço descartável, porque a higiene do 
lenço de pano é um pouco complicada. E principalmente a higienização das mãos. Se você espirra na 
mão, encosta em algum lugar, e outra pessoa vai lá e encosta naquele lugar, depois coça o olho ou 
encosta a mão próxima às vias aéreas, já pegou o vírus. Isso acontece muito no transporte público. A 
gotícula respiratória é “pesadinha”, é maior que 5 micrômetros, e vai a 1 metro de distância da 
pessoa. Isso vale para doenças como meningite e influenza. Diferente, por exemplo, do sarampo, que 
tem peso menor que 5 micrômetros. Então se a pessoa tossir ou espirrar, o virus vai ficando em 
suspensão. Aí bate uma corrente de ar, e ele se espalha. Por isso temos mais medo do sarampo. E é 
uma doença que não tem um antiviral específico. Mas podemos prevenir das complicações, de 
evoluir para uma pneumonia. A principal medida é a prevenção, que é tomar a vacina. 
 
MidiaNews - E no caso da H1N1, a vacina não está disponível para todo mundo. Como se prevenir? 
 
Zamara Brandão - Agora estará, a partir do dia 15 de junho. Mas, por conta de valores, num primeiro 
momento ela estava à disposição de grupos muito específicos, que eram os idosos acima de 60 anos, 
as crianças menores que dois anos e as gestantes. E o Ministério da Saúde viu que não estava sendo 
suficiente, então abriu para outro grupo de imunossuprimidos. Hoje ela é fornecida para 
pneumopata, cardiopata, diabéticos descompensados, portadores do HIV, obesos mórbidos... Mas 
além da vacina, a principal prevenção é higienizar as mãos. Num segundo momento, se estiver com 
doença respiratória, cobrir com lencinho descartável, ter cuidado com o ambiente, usar repelente.  
 
MidiaNews - O que é a diarreia do viajante e como evitar? 
 
Zamara Brandão - Quando você está viajando, ainda mais num evento de massa, e vai comer um 
pastel numa barraquinha que não foi fiscalizada pela vigilância, pode ser que aquele óleo está lá há 
muito tempo e existam bactérias que provocam sintomas de gastroenterite: febre, mal-estar, dor de 
barriga, diarreia. Para evitar a diarreia do viajante, é preciso ter cuidado com sucos que não são 
feitos com água mineral, com comida crua ou mal cozida, estabelecimentos que não têm o 
certificado da vigilância sanitária.  
"Foram 132 notificações de H1N1, 24 casos confirmados e 12 mortes de 1º de janeiro a 1º de junho 
de 2014. Não acho que seja neste momento um surto. Mas o vírus está presente na nossa 
comunidade" 
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MidiaNews - Que vacinas podemos tomar para prevenir as doenças que os estrangeiros podem 
trazer? 
 
Zamara Brandão - Isso é meio complicado. Mas o Ministério da Saúde mandou os controladores de 
infecção e temos as principais doenças para prestarmos atenção vindo de cada país que vai jogar em 
Cuiabá. Do Chile são hantavirose e meningite; da Austrália são rubéola, sarampo e dengue; do Japão 
são norovírus, influenza, rubéola e sarampo; da Colômbia são H1N1 e cólera; da Nigéria são H7N9 e 
febre africana; da Rússia são H7N9; e da Coréia do Sul são H5N8 e H5N1. Todos os HN são influenzas, 
de diferentes tipos. Da Bósnia não temos recomendações.  
 
MidiaNews - E os estrangeiros que vêm a Cuiabá, que tipo de vacinas precisam tomar? 
 
Zamara Brandão - Mato Grosso é uma região endêmica para influenza, então é importante tomar a 
vacina. Manaus, por exemplo, é uma área endêmica para febre amarela. Eu acho que influenza seria, 
nesse momento, a mais importante.  
 
MidiaNews - E quais os principais fatores de risco para os turistas que vêm para Mato Grosso? 
 
Zamara Brandão - Com relação a doenças infecciosas, são as aglomerações de maneira geral.  
 
MidiaNews - O clima pode causar problemas de saúde para os turistas? 
 
Zamara Brandão - Então, felizmente, eu vi uma nota que, apesar de ser uma das sedes com 
temperatura mais elevada, eles deram sorte que a temperatura mais alta em Cuiabá durante a Copa 
será 31,7°C. Então os turistas não vão ter grandes intempéries por causa das altas temperaturas. Eles 
vieram num momento bom. É importante a hidratação e, por conta da pele muito clara de parte dos 
turistas, fazer uso de bloqueador solar. Temos mosquitos, então é importante usar repelente. E tem 
uma ala da arquibancada da Arena Pantanal que pega muito sol, e não tem nem onde esconder do 
sol. Então os que ficarem nesses lugares têm que beber muito líquido. Mas não cerveja, que é 
diurética e estimula a desidratação.  
 
MidiaNews - Como é o sistema de atendimento a um turista estrangeiro que sofre um 
acidente ou fica doente? Ele tem que pagar um seguro-saúde para ter direito a atendimento 
ou é atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) gratuitamente? 
 
Zamara Brandão - São as duas maneiras. Várias empresas de seguro-saúde do mundo inteiro vieram 
aqui no Hospital Santa Rosa e fizeram o contrato, não só para a Copa. Daqui para a frente, os turistas 
com esses seguros vão ser atendidos de forma absolutamente normal, com toda a estrutura.  
 
MidiaNews - Existe algum esquema especial de atendimento à saúde em Cuiabá em função da Copa? 
 
Zamara Brandão - Tem vários esquemas em vários lugares, inclusive na Arena Pantanal. Eles 
contrataram nossa empresa de home care para colocar médicos dentro do estádio. Além do hospital 
Santa Rosa, que é o hospital referência para a Copa, existem as duas grandes retaguardas no serviço 
público que são o Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, e em segundo lugar o Pronto-Socorro 
de Cuiabá. Socorristas, Samu, bombeiros, foram todos treinados extensivamente. A rede de saúde 
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está toda interligada, como uma teia. Qualquer coisa que acontecer, todos são acionados. Não só 
doenças infecciosas, mas qualquer outra coisa, como um acidente por exemplo. Mas acredito que 
não vai acontecer nada. E se acontecer, estamos preparados. 
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BIOTERRORISMO, AMEAÇAS QUÍMICAS E RADIOATIVAS: PREPARAÇÕES PARA A COPA 

ALÉM DO TRIVIAL. 
 
14/06/2014 11:43 

 

Secretarias de saúde de cidades-sede planejam ações que vão bem além da rotina imaginada para 
um megaevento e dizem estar prontas até para emergências nucleares 
 
São Paulo – Para receber o Mundial de futebol no Brasil, administrações estaduais e municipais das 
cidades-sede prepararam planos de segurança e saúde voltados especialmente ao entorno dos 
estádios. As estratégias de defesa, como aumento do número de leitos em hospitais e a criação de 
unidades de pronto-atendimento com operação integral nas imediações do evento, foram 
anunciadas à população antes do início dos jogos. 

À parte as medidas de rotina, algumas cidades e estados se prepararam para eventos que 
seguramente não figuram no radar de quem pensa em segurança durante a Copa: catástrofes 
bionucleares e bioterrorismo são citados entre as possibilidades. 

Preparados para atender a vítimas de desastres e catástrofes em eventos de massa, o 
governo do estado de São Paulo e o município de Porto Alegre lançaram planos de saúde que 
asseguram o socorro de milhares de vítimas de bioterrorismo, ameaças químicas, biológicas e 
radioativas, ações táticas e emergências nucleares. As ações propostas pelos órgãos de saúde 
preveem além da atividade conjunta de Defesa Civil, Bombeiros, Samu, Brigada Militar, Polícia Civil, a 
atuação das Forças Armadas “em casos de ameaça químico-bacteriológica-radioativa”, como informa 
a página da Secretaria de Saúde da capital gaúcha. 

Brasília também prevê a participação do Exército nas medidas de segurança para o Mundial. 
Para garantir a defesa, helicópteros, veículos blindados e antiaéreos de defesas cibernética, química, 
nuclear, radiológica e biológica estarão disponíveis para uso das Forças Armadas. Além disso, o plano 
inclui também a ação dos esquadrões de cavalaria de choque e de cães de guerra. 

Em São Paulo, o governo estadual investiu R$ 8,2 milhões nas estratégias de saúde. Durante 
o lançamento do plano de contingência paulista, o secretário Estadual de Saúde, David Uip, garantiu 
o funcionamento de “hospitais de campanha” em tendas infláveis próximas aos estádios que, além 
de realizarem atendimento emergencial, também estarão equipados antídotos para assistência a 
vítimas de bioterrorismo e ameaças químicas. Para a descontaminação, o estado também distribuirá 
a hospitais estratégicos barracas-chuveiro, com 10 chuveiros infláveis. Os casos extremos serão 
atendidos por profissionais da “Tropa de Elite do resgate médico estadual”, nome utilizado para o 
secretário para se referir aos médicos do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências 
(Grau). 

“A Copa é um evento de massa gigantesco, atraindo torcedores brasileiros e turistas dos 
quatro cantos do mundo. Os olhos de três bilhões e meio de pessoas se voltarão para o que 
acontecer no Brasil e em São Paulo. Por isso São Paulo se preparou para garantir a devida estrutura 
de resgate e atendimento a eventuais vítimas de desastres, com diversos profissionais altamente 
preparados para agir de forma rápida e eficiente”, disse Uip à ocasião. 

http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2014/06/catastrofe-seguranca-saude-copa-do-mundo-ameaca-1139.html
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Além das estratégias de defesa mais incisivas adotadas por São Paulo, Porto Alegre e Brasília, 
as outras 9 cidades-sede da Copa também contam com planos de saúde e segurança. Reforço na 
frota de ambulâncias, contratação de profissionais para as Unidades de Pronto Atendimento e a 
criação Centros Integrados de Operações Conjuntas da Saúde (Ciocs) e de centros de prevenção e 
diagnóstico de Doenças Sexualmente Transmissíveis estão entre as principais medidas. 

Em Recife, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Recife (Cievs), 
funcionará 24 horas e receberá as principais demandas de saúde da cidade, como síndromes febris, 
ictéricas e hemorrágicas não especificadas. Outras dúvidas poderão ser tiradas pelos telefones (81) 
94886375, 33551891 e pelo endereço eletrônico cievs@recife.pe.gov.br. Ações de testagem e 
prevenção para as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), como HIV e Sífilis, serão realizadas no 
Polo Sítio da Trindade, no período de 12/06 a 14/06 e de 20/06 a 24/06, das 18h às 0h. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tem papel importante no planejamento 
de saúde para a arena de Manaus que também colocará à disposição seis postos e 24 médicos 
durante os jogos As ocorrências emergenciais serão organizadas pelo Centro Integrado de Operações 
Conjuntas de Saúde (Ciocs), localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 21, bairro Parque 10 de 
Novembro. O Ciocs integrará os casos atendidos porHospital 28 de Agosto, HPSC Zona Sul, SPA Zona 
Sul, Hospital João Lúcio, SPA Coroado, Platão Araújo, SPA Alvorada, Hospital de Medicina Tropical, 
HPSC - Zona Oeste, Unimed, HPSC- Zona Leste, Santa Júlia, São Lucas, Adventista, SPA Danilo Corrêa, 
PMA Ponta Negra (1), PMA Ponta Negra (2), PMA Itauba e ProntoCord. 
O Ciocs do Rio de Janeiro funcionará na sala de operações da Coordenação de Informação Estratégica 
em Vigilância em Saúde do município (Cievs Rio). 

Em Salvador, haverá nove unidades de Pronto Atendimento que atuarão em turno integral: 
5º Centro de Saúde (CS) Clementino Fraga (Avenida Centenário), 12º CS Alfredo Bureau (conjunto 
Guilherme Marback, setor 2 - Boca do Rio), 6º CS Rodrigo Argolo (Rua Pernambuco, s/n - Tancredo 
Neves), CS Edson Teixeira Barbosa (Avenida Hilda, 02 - Pernambués), UPA Helio Machado (Rua da 
Cacimba, s/n - Itapuã), 16º CS Maria Conceição Santiago Imbassahy (Rua Marquês de Maricá - Pau 
Miúdo), CS São Marcos (Rua do Campo, s/n - São Marcos), UPA Valéria (Rua Regina Andréa, s,n - 
Valéria) e UPA Adroaldo Albergaria (Rua das Pedrinhas, s/n – Periperi). A cidade também oferecerá 
atendimento de saúde em três postos móveis, situados na Unidade de Saúde Ramiro de Azevedo, no 
Campo da Pólvora; na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), próximo à Codesal; e Vale dos Barris, na 
saída da Estação da Lapa. 

As ambulâncias do Samu atenderão não só o entorno do estádio em Belo Horizonte, mas 
também nas principais rodovias da capital, além dos aeroportos de Confins e da Pampulha: BR 040 
(sentido Rio de Janeiro e Brasília); BR-381 (sentidos Sabará e São Paulo) e MG-010, estrada do Museu 
de Inhotim. Nos dias de jogos haverão três ambulâncias de suporte aeromédico (2 de reforço) em 
parceria com o COBOM (Centro de Operações de Bombeiros), permitindo, caso necessário, o 
deslocamento rápido de vítimas que apresentam agravos de maior complexidade. A cidade também 
disponibilizará um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) sobre DST . 
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AÇÕES EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA SÃO PREPARADAS PARA COPA OPERAÇÃO. 

 

Ao todo, 1,5 mil profissionais de saúde das áreas de assistência, vigilância sanitária, 
epidemiológica e saúde suplementar estarão envolvidos nas cidades-sedes a série de ações em saúde 
e vigilância sanitária já estão sendo implementadas nas cidades-sedes da Copa do Mundo FIFA 2014. 
Desde o final de maio, os Centros Integrados de Operações Conjuntas da Saúde estão em 
funcionamento. Os CIOCS foram ativados a 15 dias e seguem até 23 de julho. Os centros irão 
monitorar as situações de risco, a demanda por atendimento, a vigilância epidemiológica e sanitária, 
além de coordenar respostas diante de emergências em saúde pública nas 12 cidades-sede do 
Mundial. 

Ao todo, 1,5 mil profissionais de saúde (das áreas de assistência, vigilância sanitária e 
epidemiológica, além da saúde suplementar) estarão envolvidos nas atividades de campo e de 
monitoramento coordenadas pelo CIOCS. Serão 57 dias de funcionamento, com equipes mobilizadas 
em regime de plantão durante 24 horas. 

“O Brasil está preparado para receber a Copa do Mundo. Mais do que isso, demos passos 
consistentes para ter um sistema de saúde integrado entre União, estados e municípios, e que está 
fortalecido para lidar com grandes eventos e proteger a vida dos turistas estrangeiros e dos 
brasileiros que participam dessa grande festa”, destacou o ministro da Saúde, Arthur Chioro. 

O ministro também ressaltou que o trabalho realizado como preparação para os jogos será 
um legado para os brasileiros. “O nosso compromisso foi o de fazermos algo não somente para o 
Mundial, mas que pudéssemos aperfeiçoar a nossa rede de urgência, de assistência, as ações de 
vigilância sanitária e de doenças e a nossa capacidade de agir de forma integrada, para que isso 
ficasse como um legado a se utilizar pelo País em outros eventos de grande porte e no dia a dia da 
população”, afirmou. 

O CIOCS produzirá diariamente boletins de monitoramento dos atendimentos de saúde, com 
informações sobre inspeções sanitárias, fichas de atendimento nas arenas e informações sobre 
vigilância e assistência. Haverá também 12 centros regionais, um em cada cidade-sede, para a troca 
de informações. O Centro Integrado de Operações Conjuntas de Saúde é uma estratégia de 
monitoramento adotada desde 2011 pelo Ministério da Saúde e já foi ativado durante os jogos da 
Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude. 
Presencialmente, o Centro Integrado será ativado diariamente pela manhã e será finalizado após três 
horas do término da partida, mantendo equipes de sobreaviso na esfera federal e nas cidades-sedes. 
O CIOCS nacional manterá comunicação com os núcleos regionais nas sedes e com o Centro 
Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) – responsável por coordenar e acompanhar a 
Operação de Segurança durante a Copa do Mundo. Participam do CICCN os órgãos envolvidos na 
organização do evento, como o Ministério da Defesa, Polícia Federal, Agência Brasileira de 
Inteligência, Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Esporte, além de outras instituições. 
Vigilância participativa 

De acordo com o ministro, estará disponível para download, o aplicativo Saúde na Copa, nos 
idiomas português, inglês e espanhol, destinado aos torcedores brasileiros e estrangeiros. Por meio 

http://www.brasil.gov.br/esporte/2014/06/especial-acoes-em-saude-e-vigilancia-sanitaria-sao-preparadas-para-inicio-da-copa
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do aplicativo, o Ministério da Saúde poderá mapear ocorrências de sintomas similares entre a 
população, possíveis surtos ou mudança no comportamento epidemiológico da população. 

O CIOCS será responsável por acompanhar e analisar as informações coletadas por meio do 
aplicativo. Na prática, os torcedores poderão ajudar técnicos do SUS a mapear ocorrências de 
sintomas similares em uma determinada localidade. Para isso, o usuário indicará diariamente qual é 
a sua condição de saúde (muito bem, bem, mal ou muito mal). A partir dos resultados, o Ministério 
da Saúde, em conjunto com os governos municipais e estaduais, poderá adotar as providências 
necessárias para informar e proteger a população. A interação com o torcedor é um complemento 
para detectar tendências de mudança na saúde dos usuários, que já é feito pelas equipes de 
vigilância epidemiológica. 

Cabe destacar que o SUS está preparado para detectar a introdução de novas doenças ou 
alteração do padrão epidemiológico do Brasil. Durante o Mundial, as equipes de vigilância e 
assistência atuarão no monitoramento de situações nas arenas e entorno, nos postos médicos e 
outras unidades de saúde, bares, restaurantes, rede hoteleira, rede assistencial, SAMU, portos, 
aeroportos e fronteiras, Fan Fests e outras festas, centros de treinamento e municípios turísticos. 
Balanço 

Nos estádios e intermediações – até dois quilômetros de distância das arenas – a Fifa é a 
responsável pelos atendimentos de emergência. Mas haverá um profissional de referência do CIOCS 
dentro de cada estádio para monitorar as ocorrências, além de outros profissionais da vigilância e 
assistência para fazer a avaliação de risco e garantir atendimento, acionando a estrutura do SUS 
quando houver necessidade. 

Além disso, as 12 cidades-sede têm um aparato de 531 unidades móveis do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 66 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), e 71 hospitais 
de referência que funcionam de forma integrada para fazer o atendimento da população local e dos 
turistas brasileiros e estrangeiros. 

Cerca de três mil profissionais da Força Nacional do SUS (FN-SUS) estão capacitados para 
atuar no Mundial. Ao todo, nos últimos três anos, cerca de 10 mil profissionais de saúde foram 
capacitados para atuar em todo território nacional em situações de emergência, quando expirada a 
capacidade local. Além dos voluntários da Força Nacional, são servidores da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Sistema Único de Saúde que atuam em estados e municípios. 

A Força Nacional foi criada em novembro de 2011 para agir no atendimento às vítimas de 
desastres naturais, calamidades públicas ou situações de risco epidemiológico e eventos de massa. 
Atualmente, a Força Nacional conta com 12.869 voluntários distribuídos em todo o País. Desde sua 
criação, a FN-SUS participou de 23 missões, sendo onze de desastres naturais, sete de apoio à gestão 
local nas diversas situações, quatro de desassistência e uma relacionada às tragédias. 
Preparação 

Em 2011, foi criada a Câmara Técnica Nacional de Saúde, que integra profissionais de 
diversas áreas dos segmentos do Ministério da Saúde e das cidades e estados que sediarão os jogos, 
para trabalhar de forma padronizada. 
 O Ministério da Saúde desenvolveu planos de contingência para acidentes com múltiplas vítimas, 
para acidentes com produtos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares (QBRN), emergências 
epidemiológicas e desastres. Foram realizados treinamentos para execução dos planos, em conjunto 
com estados e as cidades-sedes. 

Em caso de uma ameaça, incidente ou ataque desta natureza, as ações de detecção, 
descontaminação, apoio ao atendimento de saúde e remoção por meios aéreos são coordenadas 
pelo Ministério da Defesa. Apenas a equipe treinada do Exército tem acesso à área. A atribuição do 
setor de saúde em uma emergência diz respeito, principalmente, ao desenvolvimento de ações de 
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monitoramento ambiental e epidemiológico e na prestação médica (pré-hospitalar e hospitalar) após 
realizada a descontaminação da vítima pela equipe de profissionais treinados do Exército. 
Já em situações de múltiplas vítimas, o CIOCS regional avalia o quadro e aciona o Centro Nacional e, 
assim, iniciam a articulação da rede, que envolve o acionamento dos profissionais capacitados para 
atendimento de acidentes. 
Atendimento médico nos estádios e Fan Fests 

A estrutura de atendimento médico será reforçada nos dias de jogos e também nos 
arredores das Fan Fests. Em Brasília (DF) será reforçada no Estádio Nacional Mané Garrincha, no 
Taguaparque, em Taguatinga, onde será realizada a Fan Fest. As equipes serão reforçadas em 20%, 
haverá mais ambulâncias disponíveis e a Secretaria de Saúde assegura que a população em geral será 
atendida normalmente durante o evento. 
O plano operacional integra SES/DF, Fifa e hospitais públicos e privados. O atendimento dentro do 
Mané Garrincha, nos dias de jogos, será realizado pela empresa UTI Vida, contratada pela Fifa. A 
Secretaria de Saúde montará um posto médico avançado nas proximidades da arena: haverá quatro 
ambulâncias, sendo duas unidades de suporte avançado e duas de suporte básico, além de um posto 
móvel de regulação nos arredores da arena. 

Já a atuação na área da Fan Fest – localizada no Taguaparque – ficará a cargo de uma 
empresa privada contratada pelo governo do Distrito Federal. A estrutura terá um posto médico com 
dois profissionais de saúde e uma unidade de suporte avançado. A área externa do local será 
responsabilidade da SES/DF, também com um posto médico e seis ambulâncias, sendo duas unidades 
de suporte avançado e quatro de suporte básico. 
O reforço de 20% no efetivo de profissionais de saúde é resultado da decisão de restringir as folgas, 
abonos ou férias dos servidores que trabalham nas emergências. Esse é também o motivo do 
aumento de ambulâncias (37 para 47) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) “E 
nenhum leito vai ser reservado ou bloqueado para a Copa. Nossa rede vai funcionar como funciona 
hoje”, garante o secretário de saúde adjunto, José Bonifácio Alvim. 
Encaminhamentos 

Nos dias de jogos, pacientes com plano de saúde que estiverem no Mané Garrincha serão 
encaminhados para hospitais da rede privada. No caso de ocorrências nos arredores da arena, os 
destinos preferenciais serão hospitais da rede pública, mas pacientes com plano de saúde poderão 
ser conduzidos para estabelecimentos privados. A mesma lógica vale para a Fan Fest. As operações 
serão coordenadas a partir do Centro Integrado das Ações de Saúde, que terá a função de monitorar 
situações de risco em tempo real. O centro integrará ações de assistência e de vigilância. 

As ações para a área de saúde durante a Copa incluem ainda a distribuição de 
aproximadamente 1 milhão de kits com preservativos, lubrificantes e panfletos educativos. A 
vigilância sanitária não foi esquecida: servidores do setor vão inspecionar serviços de alimentação, 
shoppings e hotéis, além do Mané Garrincha e da área da Fan Fest. 
São Paulo terá plano de contingência em saúde 
Com investimento de R$ 8,2 milhões, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo definiu o plano 
de contingência para atendimento de vítimas em caso de grandes desastres durante a Copa do 
Mundo, que terá abertura no dia 12 de junho, na Arena Corinthians. A pasta listou 15 hospitais que 
serão utilizados em caso de necessidade. Eles estão situados na Zona Leste de São Paulo ou em 
cidades do entorno, como Guarulhos, Santo André, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. 

Outros 11 hospitais também poderão ser utilizados, dependendo do número de acidentados, 
incluindo o Hospital das Clínicas, a Santa Casa de São Paulo e o Hospital São Paulo, da Unifesp/SPDM. 
Em uma situação extrema, com milhares de vítimas, todos os hospitais da região metropolitana serão 
acionados. 
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Nas partidas, dois médicos e dois enfermeiros do GRAU (Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e 
Emergências) atuarão dentro do estádio e estarão de prontidão para auxiliar a equipe da Fifa na 
prestação do primeiro atendimento, com apoio de um médico na Central de Regulação para o 
encaminhamento de vítimas aos hospitais da região. Também haverá um médico no Centro 
Integrado de Comando e Controle Regional. 

Além disso, duas tendas infláveis, em um raio de um quilômetro da Arena Corinthians, 
poderão ser utilizadas como hospitais de campanha, com equipes formadas por médicos e 
enfermeiros que estarão à disposição para atendimentos emergenciais, além de equipamentos, 
remédios e itens de primeiros-socorros. Elas só serão armadas em caso de necessidade. 
Prontidão antiterrorismo 

Durante o período da Copa do Mundo, os médicos do GRAU, além de estarem equipados 
com uma mochila contendo os principais materiais de atendimento pré-hospitalar, terão à mão kits 
com diferentes tipos de antídotos para a desintoxicação dos pacientes no caso de ataques ou 
acidentes com produtos tóxicos ou mesmo no caso de emergências químicas e bioterrorismo. 

Duas barracas-chuveiro e dez chuveiros infláveis irão garantir o processo de 
descontaminação de eventuais vítimas de emergências químicas e bioterrorismo, apoiando o Corpo 
de Bombeiros e as Forças Armadas. Os chuveiros serão distribuídos a hospitais considerados 
estratégicos, definidos pela secretaria. Além disso, os hospitais irão receber antídotos específicos, 
como para casos de envenenamento por cianeto e até mesmo por armas químicas, como gás sarin. 

O plano de contingência contempla, ainda, um planejamento de fluxo de solicitações e 
atendimento constituído entre o Aeroporto de Guarulhos e Viracopos, Porto de Santos e a Secretaria 
da Saúde. Com o estabelecimento deste fluxo, a pasta manterá canal direto com o aeroporto, 
prestando orientações e enviando médicos e enfermeiros para o local, se necessário. 

Em 2013, a secretaria realizou 13 treinamentos, teóricos e práticos, nas áreas de 
atendimento a emergências químicas, bioterrorismo, ações táticas, emergências nucleares e 
comando de incidentes. No total, 120 médicos e enfermeiros foram capacitados. 
RS monta estrutura para 30 mil atendimentos 

Uma estrutura capaz de promover até 30 mil atendimentos emergenciais de saúde foi 
montada pela prefeitura de Porto Alegre (RS) para assegurar o atendimento à população e aos 
visitantes durante a Copa. A ação foi articulada em parceria entre os Executivos Municipal e Estadual, 
com o objetivo de otimizar recursos, articular a rede e garantir retaguarda à realização do evento. "O 
plano prevê ações desde a atenção básica até os casos mais complexos de atendimento, com 
hospitais de referência, realização de planos de contingência por todos os hospitais e articulação com 
a Vigilância em Saúde", explicou o médico Diego Leite, assessor técnico da Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS). 

Segundo ele, todo o sistema foi elaborado com base na estimativa de casos a serem 
atendidos. Para isso, também foi efetuada a contratação de 160 leitos hospitalares e a 
disponibilização de 10 ambulâncias extras, entre outras medidas.No espaço da Fan Fest, uma 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estará montada, com sete macas de observação e duas de 
estabilização, equipes completas de atendimento médico e mais uma UTI móvel e duas ambulâncias 
básicas. 

Além da frota normal de 15 ambulâncias, o Samu terá reforço de outras 10 unidades com 
equipes completas cedidas pelo Samu estadual nos cinco dias de jogos em Porto Alegre, e quatro 
unidades nos demais dias de duração da Copa na Capital. Cerca de 400 profissionais estarão 
envolvidos nessa área de atendimento. 

Em parceria com o estado, a Secretaria de Saúde articulou procedimentos para situações que 
envolvam múltiplas vítimas. Estas ações envolvem Defesa Civil, Bombeiros, Samu estadual, Brigada 
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Militar, Polícia Civil e outros órgãos públicos, além de articulações com as Forças Armadas, que darão 
apoio com meios de remoção e atendimentos especializados, como em casos de ameaça químico-
bacteriológica-radiotiva. 

As emergências de toda a rede de saúde estão orientadas a relatar imediatamente a entrada 
de pacientes estrangeiros, para que esses tenham atendimento adequado. A Coordenação Geral de 
Vigilância em Saúde (CGVS) manterá equipes de plantão monitorando restaurantes e outros 
estabelecimentos do setor de alimentação (inclusive dentro do Beira-Rio), além de todos os demais 
serviços, como controle epidemiológico, saúde do trabalhador, trabalho infantil e outra s atividades. 
Anvisa conclui treinamento de fiscalização sanitária em aeroportos 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) entrou na reta final dos preparativos para 
a Copa do Mundo. Na segunda-feira (2), a gerência geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras concluiu 
mais um treinamento voltado para a fiscalização sanitária de bens e produtos no período do mundial. 
Mais de 250 novos servidores da Agência estiveram presentes no curso. 

De acordo com a gerente geral substituta, Juliana de Almeida, o treinamento tem por 
objetivo assegurar a presença de servidores capacitados caso haja alguma situação emergencial.  
“Este treinamento é uma preparação dos servidores para uma eventual necessidade. Mas é 
importante destacar que, hoje, temos equipe suficiente para as ações de vigilância sanitária em 
portos, aeroportos e fronteiras”, sintetiza. 
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SEIS SOLDADOS DO EXÉRCITO TRAZEM VÍRUS DO HAITI PARA SP. 
Publicação: 09/06/2014 21:29  

 

Um vírus similar ao da dengue e também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti foi identificado 
pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo em seis soldados do Exército brasileiro recém-
chegados do Haiti, onde participavam de missão de paz. Eles foram infectados pelo chikungunya, 
comum no Sudeste Asiático e que há alguns meses tem se disseminado por ilhas do Caribe. 
 
O Brasil nunca registrou casos autóctones da doença, ou seja, transmitidos em território nacional, 
mas é a segunda vez que o País tem casos importados de outras nações. Em 2010, três brasileiros 
foram infectados pela doença no Sudeste Asiático, dois deles de São Paulo e um do Rio, segundo o 
Ministério da Saúde. 
 
De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os seis brasileiros infectados no Haiti chegaram ao 
País no dia 5 e passaram por exames no Instituto Adolfo Lutz que confirmaram a contaminação. Após 
o diagnóstico, agentes da Superintendência de Controle de Endemias fizeram ações para matar 
larvas e mosquitos adultos nas instalações do Exército por onde os soldados passaram: o Hospital 
Militar de Área de São Paulo e o Batalhão de Logística do Exército, em Campinas, cidade que tem a 
maior epidemia de dengue do Estado. De acordo com a secretaria, os soldados estão em observação 
e o estado de saúde deles é considerado bom e estável. 
 
Sintomas 
O vírus chikungunya tem sintomas parecidos aos da dengue, como febre, dores no corpo, nos olhos e 
nas articulações e manchas vermelhas no corpo. Não há forma hemorrágica da doença, mas ela pode 
deixar sequelas permanentes, como um quadro de artrite. A doença também pode ser transmitida 
pelo mosquito Aedes albopictus, outro inseto transmissor da dengue presente no Brasil. 
 
Assim como no caso da dengue, não há tratamento específico para a chikungunya, apenas 
medicamentos para minimizar os sintomas. A assessoria de comunicação do Ministério da Defesa 
informou que, além dos seis casos já confirmados, outros quatro estão em investigação. Todos os 
soldados estão isolados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2014/06/09/interna_brasil,509214/seis-soldados-do-exercito-trazem-virus-do-haiti-para-sp.shtml

