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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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VIBRIO CHOLERAE - BRASIL (DISTRITO FEDERAL), DETECÇÃO AMBIENTAL 
Published Date: 2016-02-28 22:14:39 
 

 
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal detectou a bactéria _Vibrio cholerae_ - espécie que pode 
causar cólera - pelo menos 3 vezes entre setembro [2016] e dezembro [2016] em um córrego 
próximo ao Aeroporto de Brasília. Relatórios obtidos pelo G1 por meio da Lei de Acesso à Informação 
mostram que o mesmo tipo de bactéria foi encontrado outras 16 vezes em estações de tratamento 
de esgoto. 
 
Após as análises, foi verificado que o tipo da bactéria não é uma das responsáveis por produzir a 
toxina que transmite a cólera - que provoca diarreia, vômitos e desidratação intensa. 
 
De acordo com a infectologista Eliana Bicudo, do Hospital Santa Luzia, o micro-organismo pode 
causar infecção intestinal em quem consome a água. "Se for um bebezinho ou um idoso, a pessoa 
pode até morrer. Nos extremos da vida, a infecção intestinal é sempre um mistério." 
 
Ao G1, a especialista diz que não se surpreende em encontrar a _Vibrio cholerae_ em dejetos. "É 
esperado encontrar a bactéria em estações de esgoto, mas em córregos, isso sugere contaminação 
de esgoto nessa água", continuou a infectologista. 
 
A Secretaria de Saúde informou que a bactéria pode ser encontrada "em qualquer lugar do meio 
ambiente" e que monitora a presença do micro-organismo desde 2013. De acordo com a pasta, em 
2015 foram coletadas 65 amostras e só em uma foi identificada a bactéria capaz de produzir a toxina 
que transmite [causa] a cólera. 
 
"As áreas de monitoramento no DF [Distrito Federal] abrangem todas as estações de tratamento de 
esgoto da Caesb (14, ao todo) além do córrego de acesso ao aeroporto. Após a coleta, as amostras 
são enviadas ao Laboratório Central do DF para análise", disse a secretaria. O material também é 
enviado para o Instituto Fiocruz para segunda análise. 
 
Segundo a secretaria, nunca houve registro de cólera em moradores do DF. "Entre 1991 e 2006 
foram registrados no DF 21 casos importados. O último caso foi em 2006, de um paciente que veio 
da África", informou. 
 
Em setembro de 2015, foi identificada pela primeira vez a bactéria transmissora do cólera no DF 
[PRO/PORT> Vibrio cholerae - Brasil (DF), detecção ambiental Archive 
Number: 20150904.3625365http://promedmail.org/post/3625365]. Ela foi detectada em uma 
estação de tratamento de esgoto da Companhia de Saneamento Ambiental na Asa Nortex. À época, a 
Vigilância Epidemiológica emitiu um alerta para hospitais do DF e profissionais de saúde. Os 
pacientes que chegassem com sintomas da doença deveriam ser isolados e os casos deles passaram a 
ser notificados. 
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ESTUDO AMERICANO AVALIA QUE ZIKA PODE AFETAR MAIS VIDAS DO QUE EBOLA 
01/03/2016 16h21 

Um estudo americano aumentou o alerta sobre o vírus da zika ao afirmar que a doença poderá ser 
pior do que o mortal ebola, que teve epidemia concentrada em alguns países da África nos últimos 
dois anos. Em artigo acadêmico publicado na revista Plos (Public Library of Science), cientistas de um 
grupo de resposta ao surto da zika (movimento com membros de diversas universidades americanas) 
ressaltam que o novo vírus é mais complexo do que o que assola a África. 

A comparação com o ebola é feita na conclusão da tese do grupo. O estudo aponta que o vírus da 
zika "se apresenta como um desafio muito mais complexo do que o ebola" e também que a nova 
doença "pode impactar mais vidas". A OMS acredita que 4 milhões de pessoas terão zika só nas 
Américas. 

Para chegar à conclusão, os cientistas lembram que a zika tem efeitos devastadores em fetos – para 
os responsáveis pelo estudo americano, os indícios da microcefalia já são suficientes para traçar uma 
relação de casualidade entre o vírus transmitido pelo Aedes aegypti e os problemas neurológicos. 

A publicação ainda lembra que a zika é epidêmica em uma região com grande grau de conexão 
global, diferentemente das nações africanas afetadas pelo ebola. Por isso, os casos se espalharão 
bastante e rapidamente. Mais do que isso, os cientistas conhecem muito menos este vírus do que o 
ebola. 

"Talvez o maior desafio com a zika será reconhecer pelo o que é: uma nova doença que não se 
encaixa na epidemiologia e no paradigma de resposta do ebola ou da dengue e que demandará 
esforço, recursos, colaboração e, acima de tudo, mente aberta em formular respostas" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2016/03/01/estudo-americano-avalia-que-zika-pode-afetar-mais-vidas-do-que-ebola.htm
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2016/01/28/oms-espera-4-milhoes-de-casos-de-zika-nas-americas-15-mi-no-brasil.htm
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2016/01/28/oms-espera-4-milhoes-de-casos-de-zika-nas-americas-15-mi-no-brasil.htm
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RIO DE JANEIRO TEM 5,2 MIL CASOS NOTIFICADOS DE GRÁVIDAS COM SINTOMA DE ZIKA 
03/03/201621h24 

 
O número de notificações de grávidas com manchas vermelhas no corpo aumentou 9% na última 
semana, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira, 3, pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro. Desde que o registro desse tipo de sintoma passou a ser 
obrigatório, em 18 de novembro do ano passado, 5.219 gestantes perceberam a pele manchada. Até 
a semana anterior, o órgão havia recebido 4.746 notificações de grávidas com esse sintoma. 
Do total de gestantes com manchas vermelhas na pele, 188 tiveram a confirmação de que foram 
infectadas pela vírus zika após a realização de exames. No entanto, ainda não há confirmação se os 
fetos apresentam microcefalia ou outra sequela neurológica. 
Os casos de microcefalia notificados pela secretaria passaram de 252 para 255 na última semana. A 
SES investiga as causas que provocaram a má-formação congênita nos bebês. Do total, 206 são de 
crianças já nascidas e os outros 49 são referentes a bebês ainda na barriga da mãe. Em apenas dois 
casos, ficou comprovada a associação entre microcefalia e o zika. 
O subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe, afirmou que os registros de zika e 
microcefalia diminuíram nas últimas semanas. "Ainda é prematuro fazer qualquer afirmação, mas 
uma hipótese é a maior adesão das grávidas aos procedimentos de proteção individual ao mosquito 
que transmite o vírus", disse. 
Nesta quinta-feira, 3, foi realizado o segundo dia do atendimento de crianças com microcefalia 
expostas ao zika no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio. Nove bebês e os pais têm 
recebido atendimento de uma equipe multidisciplinar com neuropediatras, pediatras, 
fisioterapeutas, fonoaudiológico, psicólogo e assistente social. Eles já fizeram exame de vídeo-
eletroencefalograma e, em um segundo momento, passarão por exames de imagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2016/03/03/rio-de-janeiro-tem-52-mil-casos-notificados-de-gravidas-com-sintoma-de-zika.htm
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DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA - BRASIL, SITUAÇÃO EPIDEMIOLOGIA, ATUALIZAÇÃO, 
INFORMAÇOES OFICIAIS 
Published Date: 2016-03-04 05:43:48 
 
Dengue 
 
Dengue Em 2016, foram registrados 170.103 casos prováveis de dengue no país até a Semana 
Epidemiológica (SE) 5 (3/1/2015 a 6/2/2016). 
 
Nesse período, a região Sudeste registrou o maior número de casos prováveis (96.664 casos; 56,8%) 
em relação ao total do país, seguida das regiões Nordeste (25.636 casos; 15,1%), Centro-Oeste 
(25.246 casos; 14,8%), Sul (13.522 casos; 7,9%) e Norte (9.035 casos; 5,3%). Foram descartados 
19.249 casos suspeitos de dengue no período [os casos descartados como dengue, foram suspeitos 
de Zika e/ou chikungunya e, se sim, foram notificados e investigados laboratorialmente? - Mod. 
RNA]. 
 
A análise da incidência de casos prováveis de dengue (número de casos/100.000 hab.), segundo 
regiões geográficas, demonstra que as regiões Centro-Oeste e Sudeste apresentam as maiores 
incidências: 163,5 casos/100.000 hab. e 112,7 casos/100.000 hab., respectivamente, mantendo a 
tendência de 2015. 
 
Entre as Unidades da Federação, destacam-se Mato Grosso do Sul (284,9 casos/100.000 hab.), 
Tocantins (248,5 casos/100.000 hab.), Minas Gerais (230,5 casos/100.000 hab.) e Espírito Santo 
(205,2 casos/100.000 hab.). 
 
Em 2016, até a SE 5, foram confirmados 27 casos de dengue grave e 482 casos de dengue com sinais 
de alarme. No mesmo período de 2015, foram confirmados 163 casos de dengue grave e 1.529 casos 
de dengue com sinais de alarme. A região com maior número de registros de casos de dengue grave 
e dengue com sinais de alarme é a região Centro-Oeste (7 graves; 270 com sinais de alarme). 
 
Foram confirmados 9 óbitos por dengue, o que representa uma redução no país de 91,3% em 
comparação com o mesmo período de 2015, quando foram confirmados 103 óbitos. Existem 93 
casos de dengue grave ou dengue com sinais de alarme e 50 óbitos em investigação que podem ser 
confirmados ou descartados nas próximas semanas. 
 
Em 2015, 23.976 amostras foram enviadas para realização do exame de isolamento viral, havendo 
9.429 resultados positivos (39,3%) e prevalência do sorotipo viral DENV1 (94,1%), seguido de DENV4 
(4,8%), DENV2 (0,7%) e DENV3 (0,4%). Em 2016, até a SE 4 (30/01/2016), foram processadas 216 
amostras para isolamento do vírus da dengue, sendo 141 delas positivas para o sorotipo viral DENV1 
(65,3%), mantendo-se a prevalência do ano anterior. 
 
Chikungunya 
Em 2015, até a SE 52, foram notificados 26.952 casos autóctones suspeitos de febre de chikungunya. 

http://www.promedmail.org/
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Foram registrados 3 óbitos por febre de chikungunya no Brasil, sendo 2 na Bahia e 1 em Sergipe. Os 
óbitos ocorreram em indivíduos com idade avançada - 85, 83 e 75 anos - e com histórico de doenças 
crônicas preexistentes. 
 
Em 2016, foi confirmada autoctonia em 3 municípios do Ceará, totalizando 14 Unidades da 
Federação com transmissão autóctone desde a introdução do vírus no país em 2014. 
 
Deve-se chamar a atenção para o fato de que, uma vez caracterizada a transmissão sustentada de 
febre de chikungunya em uma determinada área, com a confirmação laboratorial dos primeiros 
casos, o Ministério da Saúde recomenda que os demais casos sejam confirmados por critério clínico-
epidemiológico. 
 
Zika 
Foi confirmada transmissão autóctone de febre pelo vírus Zika no país a partir de abril de 2015. 
 
Até a SE 5 de 2016, 22 Unidades da Federação confirmaram laboratorialmente autoctonia da doença. 
 
Além disso, também foram confirmados laboratorialmente 2 óbitos por vírus Zika no país: um em São 
Luís/MA e outro em Benevides/PA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


