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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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JOVEM MORRE DE EBOLA NA LIBÉRIA APÓS MESES SEM REGISTRO DE FATALIDADES DO 

VÍRUS 
24/11/2015 às 07h37 

 

Um jovem de 15 anos morreu de Ebola na Libéria, na primeira fatalidade em meses em um país que 
foi declarado livre da doença em setembro, disse o médico Francis Kateh nesta terça-feira (24). 

O adolescente Nathan Gbotoe teve resultado positivo para o vírus na semana passada e morreu na 
segunda-feira (23) em um hospital de Paynesville, próximo à capital, onde seu pai e seu irmão 
também recebem tratamento para o Ebola, disseram autoridades. 
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CASOS DE DENGUE CHEGAM A 1,5 MILHÃO NO BRASIL EM 2015; ZIKA JÁ ESTÁ EM 18 

ESTADOS 
24/11/2015 às 14h30 

Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que chegou a 1,5 milhão de casos prováveis de 
dengue em todo o Brasil, de janeiro até 14 de novembro. Houve um aumento de 176% em relação ao 
mesmo período do ano passado e 7% a mais em comparação com 2013. O estudo foi realizado nos 
últimos dois meses, e divulgado pela pasta nesta terça-feira (24). 

Com relação a casos graves de dengue, o ministério registrou aumento de 104% na comparação com 
2014, pois o número passou de 728 para 1.488 neste ano. De acordo com a pasta, 811 pessoas 
morreram por decorrência da doença em 2015, índice que cresceu 79% em relação ao ano passado. 

Ao todo, o Governo Federal já enviou R$ 1,25 bilhão para reforçar o combate à dengue em 2015 nos 
Estados e municípios brasileiros. Durante a apresentação dos dados, o ministro da Saúde, Marcelo 
Castro (PMDB), afirmou que só aumentará o valor dos repasses caso seja necessário. 

Em 2015, também foram registrados 17 mil casos suspeitos de chikungunya, sendo que 6.700 foram 
confirmados. O ministério avalia que os números mostram um fortalecimento do mosquito, que 
estaria se adaptando às condições climáticas do Brasil. 

O zika vírus já atingiu 18 Estados, entre eles Ceará, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.  

De acordo com o ministério, 199 municípios brasileiros em situação de risco para surto de dengue, 
chikungunya e zika.  

O levantamento identificou 665 municípios que devem ficar em alerta sobre as doenças, pois têm até 
3,9% dos imóveis com focos do mosquito. Dentre as capitais brasileiras, somente o Rio de Janeiro 
está em situação de risco, enquanto outras seis estão em alerta (Aracaju, Recife, São Luis, Cuiabá, 
Belém e Porto Velho). 

Por isso, a pasta reforça que o combate ao Aedes aegypti precisa ser feito de forma a impedir que ele 
nasça, e em todas as épocas do ano. 
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PESQUISA ESTUDA RELAÇÃO DO ZIKA COM SÍNDROME QUE AFETA SISTEMA NERVOSO 
25/11/2015 20h02  

Uma pesquisa detectou que sete pacientes diagnosticados com a Síndrome de Guillain-Barré (SGB), 
que afeta o sistema nervoso e causa fraqueza muscular, tiveram antes infecção por zika vírus. Os 
pesquisadores acreditam que o zika foi o responsável por desencadar a síndrome nestes casos, 
sugerindo a relação do vírus e complicações neurológicas. O levantamento foi feito pelo pesquisador 
Carlos Brito. 

Pernambuco tem o registro 130 casos da síndrome em 2015 no estado – em 2014, foram nove, 
segundo a Secretaria de Saúde. A possível relação entre as duas doenças vem logo após o Ministério 
da Saúde anunciar que o zika vírus é a principal hipótese para explicar o aumento da ocorrência de 
microcefalia na região Nordeste. O número de casos notificados de microcefalia já chega a 739 em 
todo o país, sendo 487 somente em Pernambuco, segundo dados divulgados na terça-feira (24). 

O pesquisador Carlos Brito explica que o aumento da incidência dos casos de SGB ocorreu em maio, 
logo após o pico de casos de zika no estado. “Essa análise antecede a de microcefalia. São sete casos 
em que isolamos o vírus, o que comprova que o zika pode levar a quadros [de complicações] 
neurológicos”, detalha Brito. 

A SGB atinge o sistema nervoso periférico e, geralmente, causa déficit de força nos membros, 
começando pelos inferiores e podendo atingir o tronco e vias respiratórias. Ela ocorre em uma a cada 
100 mil pessoas. O tratamento é uniforme e os pacientes ficam, geralmente, internados recebendo 
medicação, explica Brito. 

A hipótese de relação entre o zika e a síndrome havia sido levantada na Polinésia Francesa, quando 
houve um aumento de quadros neurológicos após um surto de zika, mas sem conclusões.  “Sempre 
que se suspeita de Guillain-Barré, investigamos as várias causas, como herpes e outros. Na Polinésia 
Francesa, havia esse relato. Temos agora que analisar é o montante de casos da síndrome que tem 
relação a zika”, explica Brito. 

Os dados foram coletados junto ao setor de neurologia do Hospital da Restauração, localizado na 
região central do Recife, sob coordenação da pesquisadora Lúcia Brito. “Quando percebemos o 
aumento dos casos, procuramos os serviços de neurologia e ela [Lúcia Brito] havia percebido esse 
aumento dos quadros neurológicos. Iniciou-se então um protocolo dentro da instituição”, aponta 
Brito. 

O pesquisador explica que os protocolos de vigilância estão sendo criados para esse caso, que vem 
sendo monitorado em todo o Nordeste. Os especialistas se dedicam a aprofundar os estudos e a 
como monitorar os casos de zika e suas possíveis complicações. “A frequência da complicação é 
pequena, mas precisa ser estudada. A maioria desses pacientes tinham um quadro de zika antes dos 
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quadros neurológicos. Isso obviamente reforça a hipótese de que o zika tem uma proximidade 
neurológica.”, afirma. 
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CASOS DE DENGUE CHEGAM A 1,5 MILHÃO NO PAÍS; ZIKA ATINGE 18 ESTADOS 
24/11/2015 12h09  

Foram identificados 1,5 milhão de casos de dengue no país de janeiro até 14 de novembro, um 
aumento de 176% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 
555,4 mil casos. 

Nesse período, a região Sudeste apresentou 63,6% do total de casos (975.505), seguida das regiões 
Nordeste (278.945 casos), Centro-Oeste (198.555 casos), Sul (51.784 casos) e Norte (30.143 casos).  

Segundo o Ministério da Saúde, 199 municípios brasileiros estão em situação de risco de surto de 
dengue, chikungunya e zika. Outros 665 municípios estão em situação de alerta (quando 1% a 3,9% 
dos imóveis têm focos do mosquito) e 928 em situação satisfatória (menos de 1% dos imóveis com 
focos). 

A dengue, chikungunya e o zika vírus têm em comum o transmissor: o mosquito Aedes aegypti. 

O Estado de Goiás registrou a maior incidência de dengue, com 2.314 casos por 100 mil habitantes, 
seguido por São Paulo, com 1.615 casos por 100 mil habitantes, e Pernambuco, com incidência de 
901 casos por 100 mil habitantes. O número de mortes aumentou 79%, passando de 453 mortes, em 
2014, para 811, em 2015. 

Rio Branco (AC) é a única capital em risco de surto de dengue. Outras sete capitais estão em alerta: 
Aracaju (SE), Recife (PE), São Luís (MA), Rio de Janeiro (RJ), Cuiabá (MT), Belém (PA) e Porto Velho 
(RO). 

Dez capitais estão com índices satisfatórios: Boa Vista (RR), Palmas (TO), Fortaleza (CE), João Pessoa 
(PB), Teresina (PI), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Curitiba 
(PR). 

As cidades de Macapá (AP), Manaus (AM), Maceió (AL), Natal (RN), Salvador (BA), Vitória (ES), 
Goiânia (GO), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS) não encaminharam resultados. 

Chikungunya e zika 

No Brasil, também foram registrados em 2015, até 14 de novembro, 17.146 casos suspeitos de 
chikungunya, sendo 6.726 confirmados. O levantamento identificou a presença do mosquito 
Aedes albopictus, que pode também transmitir a chikungunya, em 262 municípios. 

Em relação ao zika, até esta terça-feira (24), 18 Estados tiveram confirmação laboratorial do vírus. 
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Há casos de zika em Roraima, Pará, Amazônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, 
Mato Grosso e Paraná. 

Os dados são do LIRAa 2015 (Levantamento Rápido do índice de Infestação pela Aedes Aegypti), feito 
entre outubro e novembro em 1.792 cidades nas 18 capitais, com o objetivo de orientar as ações de 
controle de dengue. 

Microcefalia 

Já são 739 casos suspeitos de bebês com microcefalia até 21 de novembro de 2015. Os casos foram 
identificados em 160 municípios de nove Estados, a maioria no nordeste e um no Estado de 
Goiás, que podem estar ligados a infecção por zika.  

O Estado de Pernambuco mantém-se com o maior número de casos suspeitos de microcefalia, 487. 
Em seguida, estão os Estados da Paraíba (96), Sergipe (54), Rio Grande do Norte (47), Piauí (27), 
Alagoas (10), Ceará (9), Bahia (8) e Goiás (1). Entre todos esses casos, foi notificado um óbito 
suspeito no Rio Grande do Norte. Este caso está em investigação. 

Situação dramática e grave 

A situação é considerada 'dramática' e 'grave' pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, e por Claudio 
Maierovitch, diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da 
Saúde. 

"É preciso compreensão, e um drama humano que estamos vivendo", afirmou Castro durante o 
anúncio do balanço de casos em Brasília (DF), nesta terça-feira (24). 

Segundo Maierovitch, a situação do Brasil é inédita no mundo porque o vírus nunca tinha circulado 
em um país como o nosso. 

"Nunca tivemos a circulação do vírus zika em um país populoso como o Brasil. É uma situação 
inédita, com manifestação grave. Em menos de 1 mês, foi identificada e rastreada a possível origem", 
afirmou Maierovitch. 

O ministro da Saúde informou que o governo vai usar mais as tecnologias para evitar a proliferação 
do mosquito, entre as quais o uso de mosquitos transgênicos que carregarão bactérias que os 
deixarão estéreis. 
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