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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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SURTO DE ÉBOLA PODE TER AUMENTADO NÚMERO DE MORTOS POR MALÁRIA NA GUINÉ-

CONACRI 
24/6/2015, 7:21  

Surto de Ébola na Guiné-Conacri provocou um aumento de casos de malária não tratada, que 
poderão ter provocado mais mortes do que as causadas pelo vírus, revela um estudo divulgado esta 
quarta-feira. 

O surto de Ébola na Guiné-Conacri provocou um aumento de casos de malária não tratada no 
país, que poderão ter provocado mais mortes do que as causadas pelo vírus, revela um estudo 
divulgado esta quarta-feira. 

Segundo o estudo publicado na ‘The Lancet Infectious Diseases’, instalações de cuidados de 
saúde guineenses receberam menos 74 mil casos de malária em 2014 em comparação com anos 
anteriores, o que levou a um aumento da taxa de mortalidade por malária no país. 

Não foram apresentados números, mas o médico Mateusz Plucinski, do centro de controlo e 
prevenção de doenças de Atlanta, Estados Unidos, que coordenou o estudo, disse que as mortes por 
malária podem ter sido mais do que as causadas pelo vírus do Ébola. 

“A malária é uma das principais causas para a febre e para as pessoas irem a consultas na 
Guiné, mas os nossos dados sugerem que as pessoas com febre evitaram os centros de saúde por 
medo de contrair o vírus do Ébola ou serem enviadas para centros de tratamento”, disse o médico. 

O número de doentes que recebeu tratamento para a malária oral diminuiu 24% (30% para 
tratamento injetável) durante o surto de Ébola em 2014, em comparação com 2013. 

As maiores quedas foram registadas após a terceira vaga da epidemia, que teve início em 
agosto de 2014, com um número total de consultas de malária inferior a 42%. 

Segundo médico, o mesmo fenómeno também deve ter ocorrido na Serra Leoa e na Libéria. 
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COM REDUÇÃO DE CASOS, RN DEIXA QUADRO DE EPIDEMIA DE DENGUE 
23/06/2015 15h35  

A Secretaria Estadual de Saúde Pública anunciou nesta terça-feira (23) que o Rio Grande do 
Norte saiu do quadro de epidemia da dengue. O motivo foi a redução dos casos registrados pelo 
Programa Estadual de Controle da Dengue, que desde o início do ano até 13 de junho foram 
notificados 22.723 casos suspeitos, dos quais 3.617 casos foram confirmados. 

Em relação ao mesmo período do ano passado, foi observado um aumento de 185,39% no 
número de casos notificados, percentual menor que o da semana epidemiológica anterior, que 
apontava um aumento de 204,25%. O Programa Estadual de Controle da Dengue verificou uma 
diminuição no número de notificações de dengue nas seis últimas semanas epidemiológicas (03/05 a 
13/06/2015), devido à sazonalidade da doença, que é de outubro a maio, conforme explica Sílvia 
Dinara, coordenadora do programa. 

Quanto à incidência, um total de 86 municípios – em dados cumulativos - está com incidência 
alta de dengue, ou seja, notificaram mais de 300 casos da doença por 100.000 habitantes. Porém, 
nas últimas seis semanas, esse número diminuiu para 10 municípios com incidência alta da doença: 
Pedra Preta, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, Jardim do Seridó, Ipueira, Patu, Lajes 
Pintadas, Nova Cruz, Lagoa de Velhos e Várzea. 30 municípios estão com média incidência da doença, 
37 estão com baixa e 14 com incidência silenciosa. 

Em relação às operações de UBV, estas foram realizadas em 27 municípios do RN, de acordo 
com os critérios estabelecidos na Nota Técnica 01/2013, elaborada pelo Programa Estadual de 
Controle da Dengue. Atualmente a operação está sendo realizada no município de Patu. 

Segundo a subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Sesap, Kristiane Fialho, “embora 
a epidemia tenha acabado, os casos de dengue continuam surgindo durante todo o ano. Por isso, a 
população precisa continuar vigilante e coparticipativa, tomando os cuidados básicos de prevenção, 
como manter os reservatórios de água tampados, não acumular lixo em locais inapropriados e 
manter a lixeira fechada, não deixar água acumulada sobre a laje ou calhas, entre outros”. 
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“É A MAIOR EPIDEMIA DE DENGUE DA HISTÓRIA”, DIZ INFECTOLOGISTA 
25/04/2015 8:31 

Vamos ter epidemia atrás de epidemia até que a febre chicungunya, transmitida pelo mesmo 
mosquito, se espalhe pelo País 

A cidade de São Paulo vive a pior epidemia de dengue de sua história, de acordo com o 
infectologista Artur Timerman, chefe do serviço de controle de infecção hospitalar do Hospital 
Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, e autor do livro Dengue no Brasil, Doença Urbana (Ed. Lamy, 
2012. Dados divulgados na última quinta-feirta (23) indicam que a cidade tem 20,7 mil casos 
confirmados, outros 60 mil suspeitos e registrou a quinta morte. 

Em entrevista à Brasileiros, o médico alerta que o número de casos é muito maior e critica a 
orientação dada aos médicos para fazer diagnóstico com base em sintomas em vez de pedir os testes 
de sorologia. Ele diz ainda que é necessário melhorar o treinamento dados aos profissionais da saúde 
para identificar e tratar a doença.   

Brasileiros – O Sr. afirma que os números da dengue estão muito abaixo da realidade. Por 
quê? 

Artur Timeman – Uma das razões é a orientação dada aos médicos para diagnosticar apenas 
pelos sintomas, com exame clínico, as pessoas que vão às unidades de saúde, sem pedir o exame de 
sorologia. Ou seja, aqui em SP, se você for fazer exame de dengue no serviço público, não vai 
conseguir, a menos que insista muito. Diagnosticar pelo sintoma é uma conduta recomendada pela 
Organização Mundial de Saúde para locais com epidemia e sem recursos, como a África. Mas esse 
procedimento está comprometendo as nossas estatísticas, porque quem tinha dengue e se cura não 
volta para fazer exame, não é mesmo? 

As autoridades de saúde assumem que existe uma epidemia em 13 distritos, de um total de 
93, com maior número de casos, mas não caracterizam o problema como uma epidemia 
generalizada. 

 Essa conduta dificulta o reconhecimento de que estamos em meio à maior epidemia de 
dengue da história. Diversos infectologistas concordam com essa tese. Sempre digo que aqui temos 
uma dengue tucana. 

Como chegamos a um número tão elevado de casos? 

Não há surpresa nisso. Em qualquer metrópole brasileira, é a mesma coisa –  a urbanização 
se dá às custas de um Plano Diretor horroroso que permite que se vá construindo e 
impermeabilizando a cidade. Quando chove, a água não tem para onde ir e ocorrem as enchentes. É 
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tudo o que o mosquito precisa – calor, chuva e água parada. Para o mosquito transmissor da dengue, 
o Aedes aegypti, é o paraíso. 
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PE CONFIRMA QUATRO CASOS DE ZIKA VÍRUS; MORTES POR DENGUE CHEGAM A 11 
22/06/2015 14h44 

Pernambuco confirmou os quatro primeiros casos do zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypt, 
mesmo mosquito da dengue, nesta segunda-feira (22). De acordo com boletim divulgado pela 
Secretaria Estadual de Saúde (SES), as confirmações foram todas em cidades do Grande Recife, sendo 
uma mulher em Jaboatão dos Guararapes, dois homens em Olinda e uma criança na capital 
pernambucana. O balanço também aponta aumento no número de casos de dengue, com 65.085 
notificações, sendo 19.085 confirmações e 11 mortes. 

Os casos do zika vírus foram confirmados pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), laboratório de 
referência localizado em Belém. Pernambuco encaminhou 11 exames, e os outros sete foram 
descartados. As notificações no estado ocorreram na primeira quinzena do mês de março. Os 
pacientes tiveram manchas vermelhas pelo corpo, febre, coceira e dor nos olhos, articulações e no 
corpo, sintomas também característicos dos casos de dengue. No momento, outras 36 amostras 
clínicas de pacientes pernambucanos estão em análise no laboratório do IEC. 

O zika vírus é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue. Por isso, os cuidados com água parada 
devem ser redobrados. Geralmente, a doença não apresenta complicações graves e não há registro 
de mortes, com taxa de hospitalização baixa. De acordo com o Ministério da Saúde, 80% dos casos 
das pessoas infectadas não desenvolvem manifestações clínicas. No Brasil, há casos nos estados da 
Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Roraima, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e, agora, 
Pernambuco. 

 O Brasil ainda não possui um protocolo específico para vigilância e tratamento do zika vírus e, por 

isso, a recomendação da SES é que os médicos continuem notificando os casos suspeitos e façam o 

tratamento do paciente como determina o manejo clínico da dengue. 

Dengue 
Segundo o boletim da SES, até o dia 13/06, foram notificados 65.085 casos de dengue, distribuídos 
em 184 municípios, o que representa um aumento de 493,95% em relação às notificações do mesmo 
período de 2014. Foram confirmados 19.085 casos. 

Até o momento, foram notificadas 39 mortes por suspeita de dengue, sendo 11 confirmadas. No 
mesmo período de 2014, houve a notificação de 31 óbitos suspeitos, sendo 26 confirmados. As 
mortes foram nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Água Preta Macaparana, Paulista, Serrita, 
Surubim, Recife, Tracunhaém e Araçoiaba. 

Apenas São Benedito do Sul, na Zona da Mata Sul, não notificou casos ainda. Os municípios com o 
maior número de notificações são Recife (14.017), Camaragibe (3.122), Jaboatão dos Guararapes 
(2.536) e Goiana (2.270). O maior índice de infestação, entretanto, é em Fernando de Noronha, 
Macaparana e Calumbi. 
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SARAMPO - BRASIL (CEARÁ), ATUALIZAÇÃO, NOVOS CASOS CONFIRMADOS 

Published Date: 2015-06-22 01:14:19 
 
Confirmados 6 novos casos de sarampo 
 
Já somam 161 os casos de sarampo registrados no Ceará, 6 a mais do que o último dado divulgado 
pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), em 12 de junho deste ano [2015]. 
 
Outros 38 estão em investigação. O destaque é para Fortaleza e Caucaia, que registram 70 casos da 
doença cada. Em seguida estão: Itaitinga (6), Aquiraz (3), Trairi (3), Maracanaú (2), Guaiuba (2), 
Paracuru (2), Horizonte (1), Pacajus (1) e Beberibe (1). A data do exantema do último caso foi no dia 
28 de maio deste ano [2015]. 
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PESQUISADORES DESCOBREM EM MANAUS VÍRUS QUE CAUSA PARALISIA NAS PERNAS 

Publicado em 26/06/2015, às 07h16 

Pesquisadores descobriram em Manaus um novo vírus que causa diarreia, paralisia das pernas por 
até duas semanas e que pode levar à morte. Segundo a pesquisadora que coordenou o trabalho, 
Patrícia Puccinelli, do Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia), o vírus é transmitido por 
água contaminada com fezes. 
 
A descoberta no Brasil do gemycircularvirus foi feita a partir da análise molecular das fezes de 1,5 mil 
crianças de até dez anos que tiveram diarreia e foram atendidas em prontos-socorros de Manaus 
entre 2007 e 2009. Entre as crianças que fizeram parte da pesquisa, cinco estavam contaminadas. 
Segundo Patrícia, o vírus já havia sido descoberto no Sri Lanka, onde os sintomas também foram 
detectados em adultos. 
 
A pesquisadora ressaltou que a presença do vírus foi observada em Manaus porque o estudo foi feito 
apenas nessa cidade, mas alertou que ele pode estar presente em outros estados. 
 
Para prevenir a doença, é necessário o fortalecimento do saneamento básico por parte do estado e 
também que a população tome medidas básicas como lavar as mãos após ir ao banheiro e antes das 
refeições e só ingerir água filtrada ou fervida. 
 
Atualmente, a detecção do gemycircularvirus só pode ser feita pela análise molecular das fezes, 
porém a pesquisadora Patrícia Puccinelli está estudando o desenvolvimento de um kit de diagnóstico 
rápido do vírus. 
 
O pesquisador do Laboratório de Medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco (EUA), 
Tung Gia Phan, teve parceria na descoberta, que foi publicana na revista Virology. 
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CEARÁ REGISTRA 10 CASOS DE ZIKA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 

26/06/2015 10h19  

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) confirmou, pelo menos, 10 casos de Zika vírus (ZikaV) no 
estado. A informação foi divulgada na tarde de quinta-feira (25), por meio de uma nota técnica no 
site do órgão. Segundo a Sesa, as confirmações foram feitas a partir da análise de 14 amostras feita 
no Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém (PA). 

De acordo com o órgão, na segunda quinzena de maio, após constatação do aumento de 
atendimentos por doença exantemática indeterminada, iniciou‐se a coleta de amostras dos casos 
suspeitos da febre por Zika vírus de pacientes atendidos no Hospital São José de Doenças Infecciosas 
(HSJ). 

Foram coletadas e encaminhadas 55 amostras para o IEC, 50 somente de moradores de Fortaleza. 
Até o momento, foram processadas  14 amostras, sendo  10 delas confirmadas para ZikaV. O Ceará, 
assim como outros estados do País, aguarda orientações oficiais por parte do Ministério da Saúde 
para a implantação da vigilância da Febre por Zika vírus. 
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