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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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OMS INICIA REUNIÃO PARA DECIDIR SE DECLARA EMERGÊNCIA MUNDIAL PELO VÍRUS ZIKA 
Publicado em 01/02/2016, às 12h34 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciou nesta segunda-feira (1º) uma reunião em caráter de 
urgência para determinar se o vírus zika constitui uma "emergência de saúde pública mundial". 

O encontro, que começou pouco antes das 13h15 GMT (11h15 de Brasília), é uma conferência 
telefônica entre oito especialistas, diretores da OMS e 12 representantes dos Estados membros, 
incluindo o Brasil, país mais afetado, afirmou o porta-voz da OMS, Gregory Hartl. 

Os participantes devem anunciar a decisão até a terça-feira (2). 

A OMS advertiu na semana passada que o vírus se propaga de "maneira explosiva" no continente 
americano, com a previsão de três a quatro milhões de casos em 2016. 

A diretora da OMS, Margaret Chan, convocou a reunião de urgência para decidir se o vírus zika deve 
ser considerado como uma "emergência de saúde pública de alcance internacional". 

Este tipo de consulta é pouco frequente, o que denota a inquietação da OMS com o risco de que o 
vírus se propague a nível mundial. 

Embora os sintomas do vírus transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti costumem ser de escassa 
gravidade, surgiram indícios que o vinculam ao número excepcionalmente elevado de casos de bebês 
que nascem com microcefalia. 

O Brasil fez um alerta em outubro sobre um número elevado de nascimentos de crianças com 
microcefalia na região Nordeste. Atualmente há 270 casos confirmados e 3.449 em estudo, contra 
147 em 2014. 

O país notificou em maio de 2015 o primeiro caso de doença pelo vírus zika. Desde então, "a doença 
se propagou no país e também em outros 22 países da região", aponta a OMS. 

Com mais de 1,5 milhão de contágios desde abril, o Brasil é o país mais afetado pelo vírus, seguido 
pela Colômbia, que no sábado anunciou mais de 20.000 casos, 2.000 deles em mulheres grávidas. 

O alerta também soou na Europa e Estados Unidos, onde o vírus foi detectado em dezenas de 
pessoas que viajaram ao exterior. 

 
 
 
 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/saude/noticia/2016/02/01/oms-inicia-reuniao-para-decidir-se-declara-emergencia-mundial-pelo-virus-zika-219424.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/busca?q=zika+virus&bt_busca_noticia=Buscar
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COLERA - MOÇAMBIQUE (NAMPULA), SURTO 
Published Date: 2016-01-29 01:03:44 
 
 
Cólera em Nampula: autoridades confirmam surto da doença em Nampula 
 
Está confirmado, novo surto de cólera, na província de Nampula. Com 15 amostras, 12 comprovaram 
a presença de cólera na terceira maior cidade do país. 
 
A província de Nampula vem desde princípios de janeiro em curso [2016] a registrar casos de 
diarreias agudas, quase em todos os distritos. Esta quarta-feira [27/janeiro/2016], as autoridades de 
saúde, em Nampula, tornaram público a eclosão do surto de cólera com 12 casos comprovados 
depois de 15 amostras feitas. 
 
O distrito de Mogovolas, em Nampula, e apontado como alarmante neste momento por registar 
maior número de casos de diarreias agudas em adultos e crianças. 
 
O Médico Chefe Provincial de Nampula, apela a população para intensificação de medidas de higiene 
individual e coletiva, para evitar a propagação da doença. O setor de saúde, em Nampula, já dispõe 
de medicamentos suficientes e pessoal preparado para lidar com doentes com cólera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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NOVO TESTE PODE AUMENTAR DIAGNÓSTICOS DE MICROCEFALIA LIGADA AO ZIKA, DIZ 

DIRETOR DE INSTITUTO 
02/02/2016 

Um exame desenvolvido pelo Brasil e que deve ser distribuído na rede pública de saúde até o fim do 
ano pode revelar um número maior de casos de microcefalia ligada ao zika, diz Wilson Savino, diretor 
do Instituto Oswaldo Cruz e integrante do gabinete de emergência formado pela instituição para 
enfrentar a epidemia. 

Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia e com mais de 30 anos de experiência na área, o 
imunologista carioca está à frente do Oswaldo Cruz, vinculado ao Ministério da Saúde, desde 2013. 
Atualmente ajuda a coordenar os esforços nacionais de combate à epidemia de zika, dengue e 
chikungunya. 

Ele explica que o exame molecular, único disponível no momento para o diagnóstico de zika no país, 
identifica a presença do vírus na corrente sanguínea, o que dificulta a precisão, pois o zika surge e 
desaparece do sangue em poucos dias. 

Já o exame sorológico, que deve ficar pronto no início do segundo semestre e que poderia chegar à 
rede pública até o final do ano, não busca o vírus, e sim os anticorpos que o organismo produz contra 
ele, que podem ser detectados muitos meses após a infecção. 

"Por conta disso, grande parte dos testes em mulheres com sintomas de zika que tiveram crianças 
com microcefalia não levou à detecção do vírus, mas isso não quer dizer que não tenham sido 
infectadas. Em alguns casos não se está identificando o vírus em mães de bebês com suspeita de 
microcefalia somente porque ainda não temos o exame sorológico. É algo muito importante", diz. 

Embora Savino ressalte que os cientistas ainda não possuem comprovação da relação de causalidade 
entre o zika e a microcefalia, há muitos indícios apontando nesta direção. 

"Uma vez que tenhamos o exame sorológico, acho muito plausível que haja aumento no número de 
casos de microcefalia ligados ao zika vírus. Acho que os números serão muito mais contundentes. 
Embora neste ano já tenha o dobro dos casos de microcefalia do ano passado, a ausência do exame 
sorológico ainda mantém a discrepância entre avaliação clínica e diagnóstico", afirma. 

Em entrevista à BBC Brasil, Savino também comentou o alerta global emitido pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde), que passou a considerar a epidemia de zika vírus uma emergência de saúde 
pública mundial. 

 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160202_zika_exame_tg
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"Soar este alarme vai possibilitar decisões mais rápidas nos 20 países afetados, e torna mais evidente 
que o que está acontecendo no Brasil pode acontecer em qualquer país da região, além de mostrar 
que estávamos certos ao considerar a epidemia situação de emergência nacional já no ano passado", 
avalia. 
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BEBÊS DE PERNAMBUCO COM MICROCEFALIA APRESENTAM RESULTADOS POSITIVOS 

PARA ZIKA 
Publicado em 03/02/2016, às 16h50 

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), confirmou, em coletiva realizada na tarde desta 
quarta-feira (3), que 12 bebês pernambucanos que têm a microcefalia apresentaram resultados positivos para 
o zika vírus.  

Os reagentes foram fornecidos pelo Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC). Os resultados foram 
divulgados pelo Centro de Pesquisa Ageu Magalhães/Fiocruz que detectaram o anticorpo IgM no líquido 
cefalorraquidiano. 

De 1º de agosto de 2015 até o dia 30 de janeiro de 2016, 1.447 casos foram notificados em Pernambuco. Desse 
total, 543 (37,5%) atendem aos parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS) para microcefalia, que 
identifica a malformação em bebês com perímetro cefálico igual ou menor que 32 centímetros. 

Ao todo, 153 casos foram confirmados como microcefalia e 135 foram descartados - levando em consideração 
o resultado dos exames de imagem dos bebês. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/saude/noticia/2016/02/03/bebes-de-pernambuco-com-microcefalia-apresentam-resultados-positivos-para-zika-219817.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/saude/noticia/2016/02/03/microcefalia
http://jconline.ne10.uol.com.br/busca?q=zika+virus&bt_busca_noticia=Buscar
http://jconline.ne10.uol.com.br/busca?q=Fiocruz&bt_busca_noticia=Buscar
http://jconline.ne10.uol.com.br/busca?q=oms&bt_busca_noticia=Buscar


8 

 
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 / 

 

PERNAMBUCO TEM QUASE 10 MIL CASOS SUSPEITOS DAS DOENÇAS DO AEDES EM TRÊS 

SEMANAS 
4 de fevereiro de 2016 

 

Não para de crescer o número de pessoas que adoecem com sintomas de dengue, chicungunha e 

zika em Pernambuco. Já são 9.695 casos suspeitos das três doenças transmitidas pelo Aedes 

Aegypti apenas nas três primeiras semanas epidemiológicas deste ano (3 de janeiro a 23 de janeiro). 

O volume de notificações de dengue, por exemplo, mais do que duplicou em sete dias: são 7.120 

casos – 4.100 a mais do que na última semana. Também se observa um crescimento das 

confirmações de dengue: 723 – um número três vezes maior do que o apresentado há sete dias, 

quando o Estado tinha confirmação de 243 casos. 

A curva ascendente da chicungunha também preocupa. Em uma semana, o número de suspeitas 

saltou de 701 para 1.507 casos. As notificações da doença estão distribuídas por 87 municípios (eram 

69 cidades com registros de casos há sete dias). E volume de pessoas que tiveram o diagnóstico 

confirmado de chicungunha foi praticamente multiplicado por três entre a segunda e a terceira 

semana epidemiológica do ano: saiu de 36 para 100. 

O salto da zika acende, cada vez mais, o alerta das autoridades de saúde. Desde 10 de dezembro do 

ano passado, já se acumulam 2.454 casos suspeitos – e 1.068 deles foram registrados apenas nas três 

primeiras semanas deste ano. 

Ontem, em apelo para que a sociedade brasileira se engaje no enfrentamento ao Aedes, a presidente 

Dilma Rousseff afirmou que o combate ao zika é uma luta que deixou de ser um pesadelo distante 

para se transformar em ameaça real. “Não podemos admitir a derrota porque a vitória depende da 

nossa determinação em eliminar os criadouros”, disse. A presidente pediu “cuidado contínuo” aos 

cidadãos: “em nossas casas, em nosso trabalho, nas nossas escolas, nos logradouros públicos, em 

todos os lugares, para que estes não se transformem em lares para o mosquito transmissor do vírus 

zika”. 

Até esta quinta-feira (4), 14 agentes de vigilância ambiental e controle de endemias do Recife fazem 
o combate dos mosquitos e vistoria de moradias e estabelecimentos comerciais das ruas adjacentes 
ao percurso do Galo da Madrugada. “A Vigilância Ambiental do Recife atuará ainda durante todo o 
Carnaval em pontos estratégicos da cidade por 16 agentes de saúde ambiental e controle de 
endemias (Asaces), mais 40 militares do Exército”, informa a secretária-executiva de Vigilância à 
Saúde, Cristiane Penaforte. 

 
 
 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/02/04/pernambuco-tem-quase-10-mil-casos-suspeitos-das-doencas-do-aedes-em-tres-semanas/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/02/04/pernambuco-tem-quase-10-mil-casos-suspeitos-das-doencas-do-aedes-em-tres-semanas/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/02/04/pernambuco-tem-quase-10-mil-casos-suspeitos-das-doencas-do-aedes-em-tres-semanas/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/?s=aedes&x=0&y=0
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/?s=aedes&x=0&y=0


9 

 
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 / 

 

SÍNDROME ASSOCIADA AO ZIKA QUE PROVOCA PARALISIA EXPLODE NO RIO 

 
05/02/2016 6:00  

RIO — Jovens adultos lutam para sobreviver após desenvolver uma forma severa da síndrome de 
Guillain-Barré, doença neurológica que tem sido associada à infecção pelo vírus zika. Dois dos seis 
internados no Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 
Niterói, estão em estado muito grave. Todos tiveram zika no Estado do Rio e, duas semanas depois, 
começaram a apresentar sintomas de comprometimento do sistema nervoso. Alguns ficaram 
totalmente paralisados. Sua batalha é contra a doença e a falta de recursos públicos para dar 
assistência a vítimas do zika. Em janeiro, o hospital atendeu outros dez casos, de pacientes menos 
graves e que já receberam alta. 

Normalmente, não costuma receber mais de cinco por ano. A correlação entre o zika e distúrbios 
neurológicos, como a síndrome de Guillain-Barré, está entre os motivos de a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) ter decretado a emergência internacional. Embora só uma parcela pequena de pessoas 
com zika apresente distúrbios neurológicos, estes chamam atenção pela gravidade. Cientistas não 
sabem se condições preexistentes dos pacientes, como doenças autoimunes e uso de corticoides, 
poderiam ter ligação com o problema. Tampouco se haveria predisposição genética. 

No Antônio Pedro, que, como tantos outros, sofre com a falta de recursos, funciona um laboratório 
de referência para doenças do sistema nervoso periférico na América Latina, como a síndrome de 
Guillain-Barré. Há especialistas altamente capacitados. Sobram pacientes. E faltam remédios e 
equipamentos. À frente do atendimento e das pesquisas sobre a relação entre zika e Guillain-Barré 
está o professor titular e coordenador de pesquisa e pós-graduação em Neurologia da UFF, Osvaldo 
Nascimento. Ele tem trocado informações com médicos que atendem vítimas de Guillain-Barré em 
Pernambuco e Rio Grande do Norte, e está alarmado. 

— Temos visto que os casos associados ao zika parecem ser mais severos, com lesão dos axônios 
(prolongamentos dos neurônios que conduzem impulsos nervosos), do que os casos clássicos de 
Guillain-Barré. Além disso, o número de doentes que chegam a nós aumentou muito. Só em janeiro 
foram seis casos graves e outros dez com sintomas menos severos, que não necessitaram de 
internação — afirma Nascimento, que preside o segmento da Academia Brasileira de Neurologia no 
Rio. 

Nascimento está entre os quase 400 pesquisadores que se uniram, na quinta-feira, à rede de 
pesquisa de zika, dengue e chicungunha criada pela Faperj para estimular e acelerar a luta contra a 
epidemia causada pelo Aedes aegypti. 

— Sabemos ainda muito pouco sobre como zika causa a Guillain-Barré. E tampouco o motivo de 
certas pessoas apresentarem a forma branda ou assintomática de zika e outras evoluírem para um 
quadro tão grave. Tampouco sabemos por que a doença parece evoluir de forma diferente. São 
quadros distintos daqueles que costumamos ver com Guillain-Barré, na qual 20% evoluem com 

http://oglobo.globo.com/brasil/sindrome-associada-ao-zika-que-provoca-paralisia-explode-no-rio-18612811
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gravidade e 5% chegam a óbito, mas acontece apenas entre 0,5 e 4 pessoas num grupo de 100.000 
habitantes. O que é raro está se tornando, neste surto de infecção pelo zika, frequente. Esperamos 
que a rede de pesquisa nos ajude a ter mais recursos e acelerar os estudos. É uma urgência — diz o 
médico. 

Entre os casos mais severos que Nascimento menciona está o de um jovem completamente 
paralisado, que respira com a ajuda de aparelhos. Ele está consciente, mas consegue mexer apenas 
os olhos para se comunicar. 

— É muito desesperador ver casos como esse. E temos mais um paciente na mesma situação, uma 
mulher. Jovens pais e mães de família são tirados de suas casas, de seus empregos por uma doença 
que poderia não ter acontecido, se não fosse a disseminação do vírus — frisa Nascimento. 

Em alguns pacientes com zika, a Guillain-Barré compromete o sistema nervoso central, o que não 
costuma ser visto normalmente nesta síndrome. O tratamento desses pacientes é muito caro. E 
médicos como Nascimento se preocupam em como continuarão a poder atendê-los. Eles precisam 
de imunoglobulina e plasmaferese. 

— Só o custo por dia da UTI por paciente é de cerca de R$ 10 mil. Se você incluir os remédios, 
chegamos à casa dos R$ 50 mil por paciente em UTI por dia. É preciso uma ação urgente de 
autoridades municipais, estaduais e federais. Dos 18 leitos da UTI apenas oito são viáveis, todos 
ocupados com doentes graves. Se vier mais um, não podemos atender. 

A situação de falta de recursos para a Saúde atinge em cheio as vítimas do zika. E recuperar um 
paciente na UTI é só a primeira parte do drama. As sequelas costumam ser graves; muitas vezes, a 
reabilitação leva anos e demanda assistência altamente especializada. 

— Não temos como oferecer isso. Mas temos na UTI do hospital pacientes com esclerose lateral 
amiotrófica, uma doença paralisante, que estão internados há anos — lamenta o médico. 
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COLOMBIANOS ENCONTRAM ZIKA, DENGUE E CHIKUNGUNYA EM UM ÚNICO PACIENTE 
04/02/2016 14h09  

Um grupo de infectologistas colombianos registrou pela primeira vez a ocorrência simultânea de dengue, 
chikungunya e zika em uma mesma pessoa. É o primeiro caso relatado de coinfecção por três dos vírus 
transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. 
O paciente, um homem de 49 anos não identificado, viajava constantemente para diversas regiões do país 
e provavelmente foi exposto aos diferentes vírus em diferentes áreas, dizem os médicos. 
O caso registrado no município de Sincelejo, no norte do país, vem sendo discutido por especialistas deste 
o início do mês após publicação de um estudo do grupo na revista "Journal of Infection and Public Health". 
Segundo o artigo, liderado por Wilmer Villamil-Gómez, da Universidade de Cartagena, apesar de se tratar 
de um caso altamente preocupante, o homem foi medicado para controlar os sintomas e passa bem. 
O homem buscou o hospital após ter passado quatro dias com febre de 38°C, conjuntivite e manchas 
avermelhadas nas costas e nos braços. Após serem submetidos a exames de anticorpos para detectar os 
três vírus, todos resultaram positivos. 
Sem sinergia? 
Além dos sintomas relatados pelo próprio paciente, os médicos ainda notaram avermelhamento dos 
gânglios linfáticos e inchaço nas pernas. Nenhum sintoma específico foi detectado como razão de 
interação entre os outros dois vírus, porém. 
"Nenhum efeito sinergético dessas infecções virais foi observado porque o paciente não precisou de 
internação e se recuperou após procedimentos clínicos leves", escreveram os médicos. 
O relato chegou a provocar ceticismo por parte de outros grupos de médicos colombianos, porque testes 
de anticorpos não são capazes de diferenciar bem os vírus da dengue e do zika. Os cientistas, porém, 
relataram ter confirmado o caso por teste de material genético do zika. 
Apesar de os médicos terem conseguido controlar os sintomas no paciente até a viremia passar, é possível 
que outros casos de múltipla infecção venham a sofrer complicações específicas, já que o prognóstico varia 
muito de paciente para paciente. 
Os pesquisadores afirmam que é preciso ficar atento para a coinfecção daqui para a frente em áreas como 
Brasil e Colômbia, onde circulam três dos quatro vírus mais patogênicos transmitidos pelo Aedes aegypti. O 
quarto, vírus da febre amarela, está sob controle na região por campanhas de vacinação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/02/colombianos-encontram-zika-dengue-e-chikungunya-em-um-unico-paciente.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1
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FIOCRUZ DETECTA VÍRUS ATIVO DO ZIKA EM SALIVA 
05/02/2016 as 13:02:44 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão vinculado o Ministério da Saúde, divulgou nesta sexta-
feira a constatação da presença do vírus Zika ativo (com potencial de provocar a infecção) em 
amostras de saliva e de urina de pacientes. 

Para a pesquisa, foram analisadas amostras referentes a dois pacientes e as coletas realizadas 
durante a apresentação de sintomas compatíveis com o vírus Zika. A presença do material genético 
do vírus foi confirmada pela técnica de RT-PCR em Tempo Real. Também foi realizado o 
sequenciamento parcial do genoma do vírus.  

A evidência, no entanto, não é suficiente para afirmar que a presença do vírus na saliva pode infectar 
outras pessoas. Serão necessários outros estudos para analisar, por exemplo, qual o tempo de 
sobrevivência do vírus Zika e, após passar pelos sucos gástricos, se tem capacidade de infectar as 
pessoas.  

A recomendação, neste momento, é da cautela e de prevenção, com orientações conhecidas para 
outras doenças, como evitar compartilhar objetos de uso pessoal (escovas de dente e copos, por 
exemplo) e lavar as mãos. Os maiores cuidados devem ser tomados pelas grávidas, que já devem se 
proteger contra o mosquito Aedes aegypti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/22107-fiocruz-detecta-virus-ativo-do-zika-em-saliva
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ENSAIOS COM VACINAS CONTRA O ZIKA VÍRUS VÃO DEMORAR PELO MENOS 18 MESES, 

DIZ OMS 
12/02/2016 09:51 

 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou nesta sexta-feira (12) que uma vacina para o zika 
vírus, que pode estar relacionado com casos de microcefalia e problemas neurológicas, não vai estar 
disponível para ensaios clínicos antes dos próximos 18 meses. 

 “Apesar do cenário encorajador, as vacinas vão demorar pelo menos 18 meses para poderem estar 
prontas para um ensaio [clínico] em larga escala”, disse Marie-Paule Kieny, vice-diretora da OMS 
encarregada do departamento de Sistemas de Saúde e Inovação. 

A vice-diretora acrescentou ainda que a organização identificou 15 companhias que trabalham no 
desenvolvimento de uma vacina para o zika. 

A Organização Mundial de Saúde declarou, no início de  fevereiro, emergência de saúde internacional 
devido à possível relação entre os casos de microcefalia em recém-nascidos registados no Brasil com 
o zika vírus, apesar de declarar que esta ligação ainda não foi provada cientificamente. 

Transmitido pela picada de mosquitos Aedes aegypti, o Brasil é o País mais atingido no mundo pela 
epidemia de zika, com 1,5 milhão de doentes e três mortes confirmadas, seguido da Colômbia (22,6 
mil casos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/2016-02-12/ensaios-com-vacinas-contra-o-zika-virus-vao-demorar-pelo-menos-18-meses-diz-oms.html
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DF TEM 1º CASO DE DENGUE 3 E PASSA A TER TODOS OS TIPOS EM CIRCULAÇÃO 

13/02/2016 08h41  

Boletim indica que nº de casos da doença cresceu 49,7% em uma semana. 
Uma morte por hemorrágica foi confirmada; três estão sob investigação. 
 

A Secretaria de Saúde confirmou nesta sexta-feira (12) o primeiro caso de dengue tipo 3 no 
Distrito Federal. Segundo a pasta, o resultado indica que os quatro tipos do vírus estão em circulação 
na capital do país. O caso foi registrado em Taguatinga, informou a secretaria. Boletim indica que o 
número de ocorrências confirmadas da doença aumentou 49,7% na última semana, passando de 
1.198 para 1.794. 
 

Existem quatro tipos do vírus da dengue: O DEN-1, o DEN-2, o DEN-3 e o DEN-4. Eles causam 
os mesmos sintomas. A diferença é que, cada vez que a pessoa pega um tipo do vírus, não pode mais 
ser infectado por ele. Ou seja, na vida, uma pessoa só pode ter dengue quatro vezes. 
 
“Quanto mais vírus existirem, maior a probabilidade de haver uma infecção”, resume Caio Rosenthal, 
infectologista e consultor do programa Bem Estar, da TV Globo. Se houvesse só um tipo de vírus, 
ninguém poderia ter dengue duas vezes na vida.70% a 90% das pessoas que pegam a dengue pela 
primeira vez não têm nenhum sintoma. Nos casos mais graves, a doença pode ser hemorrágica ou 
fulminante, levando à morte Os principais "sinais de alerta" da doença são dor intensa na barriga, 
sinais de desmaio, náusea que impede a pessoa de se hidratar pela boca, falta de ar, tosse seca, fezes 
pretas e sangramento. 

No DF, Brazlândia é a região administrativa com o maior número de confirmações – 420 
desde o início do ano. Em seguida, aparecem São Sebastião (176), Planaltina (145) e Ceilândia (133). 
A secretaria confirmou uma morte pelo tipo grave. Outros três casos são investigados. 
 
 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/02/df-tem-1-caso-de-dengue-3-e-passa-ter-todos-os-tipos-em-circulacao.html

