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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 morbimortalidade 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 emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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JUNDIAÍ REGISTRA PRIMEIRO CASO DE FEBRE AMARELA EM HUMANO 
18 Dezembro 2017 | 19h27 

 

O Instituto Adolfo Lutz confirmou nesta segunda-feira, 18, que um motorista de 55 anos, 

morador no bairro do Ivoturucaia, em Jundiaí, no interior de São Paulo, contraiu o vírus da febre 

amarela. Ele foi o único membro da família que não quis tomar a vacina oferecida em uma unidade 

de saúde. Na região, em Itatiba, um aposentado de 76 anos morreu por causa da febre amarela. 

 

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,jundiai-registra-primeiro-caso-de-febre-amarela-em-humano,70002124510
http://tudo-sobre.estadao.com.br/febre-amarela
http://tudo-sobre.estadao.com.br/febre-amarela
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COREIA DO SUL DETECTA DUAS ESTIRPES ALTAMENTE PATOGÉNICAS DE GRIPE AVIÁRIA 
20 DEZ 2017 / 08:29 H 

 
As autoridades da Coreia do Sul anunciaram hoje ter detectado duas estirpes altamente 

patogénicas do vírus da gripe aviária, cuja origem é atribuída a aves migratórias. 
As duas estirpes do vírus foram detectadas em instalações de criação de patos da província 

de Jeolla do Sul, no sudoeste do país. 
A primeira, detectada em 19 de Novembro, é do subtipo H5N6. A segunda estirpe, cujo alerta 

foi dado em 2 de Dezembro, é do mesmo subtipo, embora a sequência genética do vírus seja 
ligeiramente diferente. 

As variantes altamente patogénicas do vírus são aquelas que, segundo a Organização 
Mundial de Saúde, podem fazer com que as aves fiquem gravemente doentes e têm uma elevada 
taxa de mortalidade. 

A Coreia do Sul intensificou, nas últimas semanas, as medidas de quarentena nas instalações 
de criação de patos em Jeolla do Sul, após a descoberta dos casos de gripe aviária. 

No início do mês, após ter sido detectado outro caso, as autoridades da Coreia do Sul 
ordenaram o abate de cerca de 76 mil patos em cinco quintas localizadas num raio de três 
quilómetros em torno do foco de infecção. 

No ano passado, a Coreia do Sul teve de sacrificar mais de 30 milhões de aves para conter 
aquele que foi o pior surto de gripe aviária registado no país asiático. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnoticias.pt/mundo/coreia-do-sul-detecta-duas-estirpes-altamente-patogenicas-de-gripe-aviaria-ME2512394
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21/12/2017 08h25 

 

IÊMEN TEM 1 MILHÃO DE PESSOAS COM SUSPEITA DE CÓLERA, DIZ CRUZ VERMELHA 
 
Os casos de suspeita de cólera, país em guerra há mais de dois anos, chegaram a um milhão, 

de acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Mais de 80% dos habitantes enfrentam 
escassez de alimentos, de água limpa e de acesso a serviços básicos de saúde. 

"Isso amplifica o sofrimento de uma nação imersa em uma guerra brutal", postou o perfil da 
instituição no Twitter. 

Transmitida por uma bactéria, a infecção é altamente contagiosa e pode matar em menos de 
24 horas, segundo a BBC. A doença causa diarreia, vômitos, dores abdominais e perda de grande 
quantidade de líquido. Apesar disso, o tratamento é simples: baseia-se, na maioria dos casos, em 
terapia de reidratação oral. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que o Iêmen sofre a pior crise humanitária 
do mundo. Desde março de 2015, a guerra no país já deixou mais de 8.750 mortos e 50.600 feridos, 
em sua maioria civis. 
 
Conflito no Iêmen 

No Iêmen, forças pró-governo lideradas pelo presidente Abd Rabbuh al-Hadi disputam o 
poder com os insurgentes houthis, aliados de Ali Abdullah Saleh - que presidiu o país por 33 anos até 
ser pressionado a renunciar durante a onda de protestos da Primavera Árabe, entre 2011 e 2012. Al-
Hadi era vice de Saleh. 

No início de novembro, a situação no Iêmen sofreu mais complicações. A coalizão liderada 
pela Arábia Saudita, apoiadora do governo, vem impedindo o acesso de organizações humanitárias 
no país, dificultand a entrada de mantimentos que ajudariam a população. O subsecretário-geral da 
ONU para Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, afirmou ser a "maior crise de fome que o mundo já 
viu em décadas". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/iemen-tem-1-milhao-de-pessoas-com-suspeita-de-colera-diz-cruz-vermelha.ghtml
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COREIA DO NORTE COMEÇA A TESTAR MÍSSEIS DOTADOS DE ARMAS BIOLÓGICAS 
20/12/2017 10:50:28 

 
A Coreia do Norte iniciou testes para carregar o antraz em mísseis balísticos 

intercontinentais, comunicou na terça (19) o jornal japonês Asahi, citando fontes anônimas de 
inteligência. 

O relatório diz que os testes consistem em assegurar que o antraz sobreviva às altas 
temperaturas geradas durante a reentrada na atmosfera terrestre, indica a Bloomberg. 

A Coreia do Norte possui de 2,5 a 5 mil toneladas de armas químicas e é capaz de produzir os 
agentes biológicos tais como antraz e varíola, comunicou anteriormente a Coreia do Sul.  

O relatório do Asahi surgiu um dia depois que a Casa Branca publicou sua Estratégia de 
Segurança Nacional, um documento que afirma que Pyongyang está "testando armas químicas e 
biológicas que podem também ser entregues por mísseis".  

"A Coreia do Norte é o país que faz seu próprio povo morrer de fome, que gastou centenas 
de milhões de dólares para as armas nucleares, químicas e biológicas e que podem ameaçar a nossa 
pátria", afirmou o relatório. 

A Coreia do Norte afirma que concluíram sua força nuclear após ter lançado o novo 
Hwasong-15 em Novembro. Segundo as estimativas da Coreia do Sul, o míssil norte-coreano pode 
potencialmente sobrevoar 13 mil quilômetros e alcançar Washington, mas é necessária uma análise 
adicional para determinar se era capaz de reentrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.24horasnews.com.br/noticia/coreia-do-norte-comeca-a-testar-misseis-dotados-de-armas-biologicas.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-20/north-korea-begins-tests-to-load-anthrax-onto-icbms-asahi-says
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MONKEYPOX: NIGERIA RECORDS ONE DEATH, CONFIRMS 61 CASES (MONKEYPOX: NIGERIA 

REGISTRA UM ÓBITO E CONFIRMA 61 CASOS) 
20/12/2017 

 
 Quatorze semanas após o primeiro caso suspeito de monkeypox no país, o Centro da 
Nigéria para Controle de Doenças, NCDC, relatou a primeira morte da doença. A agência também 
anunciou 61 casos confirmados. 
 De acordo com o relatório de situação para o surto de monkeypox divulgado pela agência 
da saúde para a semana epidemiológica 49, na quarta-feira, o paciente morto foi um caso 
confirmado com condição de fundo imune-comprometida. 
 A agência de saúde, no entanto, disse que desativou o Centro de Operações de 
Emergência, Monkeypox, EOC, nesta semana. A resposta à doença será doravante coordenada por 
um grupo de trabalho técnico composto por todos os parceiros de resposta existentes. Acrescentou 
que houve um declínio no número de novos casos suspeitos relatados nas últimas cinco semanas. 
 Desde o início do surto, foram registrados 172 casos (suspeitos, confirmados e prováveis) 
de 22 Estados e do Território da Capital Federal (FCT). Cinco casos adicionais e dois casos prováveis 
foram registrados desde a última atualização, levando o total de casos confirmados a 61 em 14 
estados. 
 O primeiro caso suspeito da doença foi relatado em Bayelsa e posteriormente relatado no 
vizinho River State antes de se espalhar para outros estados do país. Um novo caso suspeito foi 
relatado no estado de Adamawa na semana de relatório, enquanto dois novos casos confirmados 
foram registrados na semana de relatório de Bayelsa. 
 A agência de saúde disse que o agrupamento de casos foi demonstrado em alguns casos, 
ainda não havia evidências conhecidas de vínculos epidemiológicos entre estados. Acrescenta que 
apenas 7% dos casos atuais na Nigéria têm sido associados a transmissão humana a humana, 
incluindo um trabalhador de saúde. 
 O NCDC disse que continuaria a coordenar a resposta à doença através do EOC. "Para 
aprimorar o gerenciamento de dados e o mapeamento em tempo real de casos e contatos, o 
aplicativo Surveillance and Outbreak Response System, SORMAS, foi implantado em 4 de novembro 
de 2017 para o surto. "No entanto, o EOC Monkeypox foi desativado esta semana e a resposta será 
coordenada por um grupo de trabalho técnico composto por todos os parceiros de resposta 
existentes", afirmou. 
 As estatísticas da NCDC também mostraram que os homens estavam mais infectados pela 
doença, uma vez que a proporção entre homens e mulheres para casos confirmados é de 3: 1 e a 
faixa etária mais afetada é de 21 a 40 anos. 
 Ele disse que o medo da doença havia interrompido a rotina de imunização em todo o país. 
O ministro da saúde, Isaac Adewole, teve que apelar para que os nigerianos continuem permitindo 
que seus filhos recebam imunização, já que o monkeypox não pode ser transmitido por imunização e 
não tem vacina. 

https://www.premiumtimesng.com/health/health-news/253118-monkeypox-nigeria-records-one-death-confirms-61-cases.html
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 O Sr. Adewole assegurou que o monkeypox só poderia ser transmitido de uma pessoa para 
outra. Ele disse que a transmissão de humano para humano ocorre através de gotículas respiratórias, 
contato com pessoas infectadas ou materiais contaminados. 
 As medidas de controle, disse ele, incluem isolamento de casos suspeitos ou confirmados, 
aderência estrita a precauções universais, especialmente lavagem frequente de mãos com água e 
sabão e uso de equipamentos de proteção pessoal. 
 O Sr. Adewole disse que os sinais e sintomas da doença incluem febre, dor de cabeça, dor 
no corpo, mal-estar, linfadenopatia (aumento das glândulas), dor de garganta e erupção cutânea 
vesicular generalizada característica. Ele disse que as erupções cutâneas podem durar entre duas e 
quatro semanas. 

(Texto traduzido pelo Google) 
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THIRD POLIO CASE IN BALOCHISTAN REPORTED FROM QILLA ABDULLAH (TERCEIRO CASO 

POLIO NO BALOCHISTÃO RELACIONADO COM QILLA ABDULLAH) 
18/12/2017 

 

 De acordo com funcionários do departamento provincial de saúde, o novo caso emergiu do 
distrito de Gulistan do distrito de Qilla Abdullah no Baluchistão. 
 O vírus foi detectado em uma criança de 16 meses na área. Seus pais se recusaram a 
administrar gotas de poliomielite para ele, e é por isso que ele contraiu o vírus, disseram 
autoridades. 
 O primeiro caso foi relatado em julho deste ano da área de Chaman do mesmo distrito, 
Qilla Abdullah. O segundo caso foi relatado recentemente no distrito de Zhob, no Balochistan. Qilla 
Abdullah é considerada uma área de alto risco para a pólio na província. 
 Enquanto um novo caso foi relatado na província, outra unidade de poliomielite iniciada 
aqui no início do dia. O novo caso levou a contagem de vítimas de poliomielite em 2017 para oito de 
todo o país. 

O novo caso levou a contagem de vítimas de poliomielite em 2017 para oito de todo o país. 

(Texto traduzido pelo Google) 

 

 

 

 

https://www.geo.tv/latest/172827-third-polio-case-in-balochistan-reported-from-qilla-abdullah

