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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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AVANÇO DO VÍRUS MAYARO EM GOIÁS PREOCUPA INFECTOLOGISTAS 
13/03/2016 09:40 

 
O mayaro trilha caminho para ser o próximo vírus a se urbanizar e causar epidemias. Assim como o 
zika e a dengue, o “parente próximo” do chicungunha causa surtos de uma síndrome febril cujas 
dores nas articulações se prolongam por semanas. Ele não mata, mas pode levar à internação. Em 
Goiás, por exemplo, do ano passado ao início de março, a Secretaria de Saúde notificou 70 casos da 
doença. Em 2014, houve apenas um registro. O avanço do vírus, bastante comum em regiões que 
têm matas, deixou em alerta autoridades sanitárias, que temem a proliferação da infecção. Seus 
transmissores são mosquitos silvestres como o Haemagogus janthinomys. Entretanto, pesquisas 
mostram que a doença se adapta bem ao Aedes aegypti. 
 
Hoje, o mayaro atinge 10 municípios goianos, entre eles, a capital, Goiânia, com 15 infecções. 
Professor Jamil, Rio Quente e Bela Vista de Goiás apresentam números similares (veja arte). Esses 
locais têm a característica de serem urbanizados — o que indica a mudança no perfil da doença. 
Apesar de pouco conhecida pela população, a enfermidade é antiga, o vírus é conhecido desde 1950. 
Em 1987, Goiás passou por um surto. Pelo menos sete estados já registraram casos desde 2008. A 
Secretaria de Saúde do DF diz que não há confirmações do mal na capital federal. 
 

O principal vetor do vírus mayaro é o mosquito Haemagogus, um animal silvestre de hábitos 
predominantemente diurnos encontrado principalmente nas copas de árvores. Contudo, a Fundação 
Oswaldo Cruz e o Instituto Evandro Chagas têm estudos que comprovam a fácil adaptação da doença 
ao Aedes. O Ministério da Saúde confirma que estudos laboratoriais demonstraram “competência de 
vetores urbanos”, incluindo o Aedes aegypti, em transmitir o vírus — o que “torna o mayaro uma 
potencial ameaça à saúde pública”. Primatas como micos e saguis, muito comuns em grandes 
cidades brasileiras, são potenciais hospedeiros. Acredita-se que o mesmo processo ocorreu, há muito 
tempo, com o chicungunha. 
 
A pesquisadora Socorro Azevedo, do Instituto Evandro Chagas, explica que uma das evidências da 
mudança no comportamento do mayaro é a própria ação do homem. “O vírus se adapta ao seu 
ambiente. Com isso, procura novos hospedeiros e meios de transmissão. A urbanização muda o 
cenário em que as doenças se desenvolvem, o que tem alterado a dinâmica das arboviroses. Há 
alguns anos, temos mostrado que o mayaro é um vírus emergente”, ressalta. 
 
Atualmente, 34 amostras aguardam análise do Instituto para a confirmação da infecção em 
Ananindeua (PA). O material partiu de Goiá, Mato Grosso, Roraima e Pará. “Os testes, normalmente, 
são demorados mesmo para a cultura do vírus. Poucos laboratórios dispõem de tecnologia para esse 
serviço. Com uma sobrecarga, como agora, pode-se levar mais tempo”, esclarece Socorro. As 
técnicas utilizadas para a identificação do mayaro são exames sorológicos e moleculares. 

 
 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2016/03/13/interna_cidadesdf,521856/avanco-do-virus-mayaro-em-goias-preocupa-infectologistas.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/cidades---df/
http://www.correiobraziliense.com.br/cidades---df/
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MEIO AMBIENTE ESTÁ POR TRÁS DE 23% DAS MORTES NO MUNDO, DIZ OMS 
15/03/2016, às 12h04 

Quase um quarto das mortes registradas no mundo têm causas relacionadas a fatores ambientais em 
sentido amplo, da poluição ao suicídio, passando pelos acidentes de trânsito, segundo a OMS. 

Um relatório da Organização Mundial da Saúde, publicado nesta terça-feira (15), estima que em 2012 
12,6 milhões de mortes se deveram à "contaminação do ar, água e solo, à exposição a substâncias 
químicas, às mudanças climáticas e aos raios UV", que provocam uma centena de doenças ou 
traumas nos humanos. 

A OMS, que havia elaborado um primeiro quadro do impacto ambiental em sentido amplo em 2002, 
estabelece uma lista das dez primeiras patologias vinculadas ao ambiente. 

A organização afirma que 8,2 milhões de mortes por doenças não transmissíveis podem ser 
atribuídas à poluição do ar. 

Tratam-se, sobretudo, dos acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas, câncer e doenças 
respiratórias. 

Os traumas não intencionais, como os acidentes de trânsito, também são classificados pela OMS 
entre as patologias relacionadas ao meio ambiente e representam 1,7 milhão de mortes em 2012. 

A OMS considera que os acidentes de circulação também estão relacionados ao meio ambiente 
porque com frequência são causados pelo mau estado das estradas. 

A OMS também acredita que a diarreia, que ocupa o sexto lugar no grupo das dez doenças listadas 
pela OMS, é provocada com frequência por uma rede sanitária fraca, provocando 846.000 mortes 
anuais. 

Os "traumatismos voluntários", que incluem os suicídios, são a décima causa das mortes relacionadas 
ao meio ambiente. Para a OMS, certos suicídios são provocados por um acesso a produtos tóxicos, 
como os pesticidas, e portanto relacionados ao ambiente. 

Para a organização internacional, "uma melhor gestão do meio ambiente permitiria salvar todos os 
anos" 1,7 milhão de crianças com menos de 5 anos e 4,9 milhões de idosos. 

"Em 2002, tínhamos mais ou menos 25% das mortes mundiais causadas pelo meio ambiente, hoje 
são 23%, um pouco menos, mas como a população aumentou em dez anos a quantidade final 
continua sendo alta", comentou a médica María Neira, diretora do Departamento de Saúde Pública e 
Meio Ambiente. 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/internacional/noticia/2016/03/15/meio-ambiente-esta-por-tras-de-23_porcento-das-mortes-no-mundo-diz-oms-226069.php
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Na Ásia do sudeste é onde é registrado o maior número de mortes vinculadas ao meio ambiente, um 
total de 3,8 milhões. Em segundo lugar figura a região do Pacífico (3,5 milhões), seguida da África 
(2,2 milhões), Europa (1,4 milhão), Oriente Médio (854.000) e América (847.000). 

Para resolver a situação, a OMS propõe receitas simples: reduzir as emissões de carbono, 
desenvolver os transportes coletivos, melhorar a rede sanitária, combater os modos de consumo 
para utilizar menos produtos químicos, se proteger do sol e impor proibições de fumar. 
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COM 823 CASOS DE MALÁRIA, RODRIGUES ALVES DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

14/03/2016 21h08 

Uma das cidades acreanas com maior incidência de malária em 2015, Rodrigues Alves, a 627 km de 
Rio Branco, continua a registrar altos índices da doença. Segundo a Coordenação de Endemias do 
município, nos dois primeiros meses de 2016 foram confirmados 823 casos da doença. Por isso, a 
prefeitura decretou, nesta segunda-feira (14), situação de emergência por causa da doença.  
 
O número de casos confirmados da doença é 34% maior que o registrado no mesmo período do ano 
passado, quando foram confirmados 610 casos. Durante todo o ano de 2015, ao menos 5.266 
pessoas, na cidade de 16 mil habitantes, foram infectadas.  

A zona rural, onde vive 78% da população, concentra a maior parte dos casos, 95%. O problema, 
segundo a Coordenação de Endemias da cidade, é que faltam recursos para atender essas 
comunidades.  
 
Atualmente, apenas três agentes de endemias atuam no controle da doença após a demissão de 22 
para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 
"Já estamos em estado de epidemia. Se não houver a contratação imediata de agentes, corremos o 
risco de ter novamente uma grande epidemia na cidade. Além da malária, já encontramos também a 
presença do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Se não tivermos pessoas para 
trabalhar nessas áreas, viveremos uma situação caótica, mas encontramo-nos de mãos atadas”, 
lamenta o coordenador do setor, Raimundo Pinheiro.  
 
Segundo Pinheiro, o decreto de emergência deve servir para conseguir recursos no enfrentamento 
da malária e dos casos de doenças de chagas, recentemente registrados em uma comunidade rural 
do município.  
 
"A epidemia de malária está muito grande e tivemos os casos de doença de chagas confirmados na 
cidade. Não tenho alternativa a não ser decretar estado de emergência para poder contratar pessoas 
para trabalhar no combate a estas doenças”, finaliza.  

 

 

 

 

 

http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=3657455
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CHIKUNGUNYA - ARGENTINA, CASOS CONFIRMADOS, AUTOCTONE 

 
Published Date: 2016-03-14 20:56:59 
 
Chikungunya – Argentina 
 
 
On 7 March 2016, the National IHR Focal Point of Argentina notified PAHO/WHO of the first 
chikungunya outbreak in the country. 
 
Between 1 January and 31 December 2015, through the surveillance for acute unspecified febrile 
syndromes, 1,281 suspected cases were investigated for the chikungunya virus. Of these suspected 
cases, 21 were laboratory-confirmed as being positive for the infection and an additional 22 were 
classified as probable. 
 
From 1 January 2016 to Epidemiological week 8 (21-27 February), 1,030 suspected cases were 
investigated across the country for chikungunya. Of these suspected cases, 55 tested positive for the 
infection (30 were classified as autochthonous cases and 25 as imported). An additional 4 probable 
cases were also reported. 
 
The majority of the laboratory-confirmed autochthonous cases (29) were from the province of Salta, 
specifically from the cities of Tartagal (27) and Apolinario Saravia (2). The remaining confirmed 
autochthonous case was reported from the city of San Pedro in the province of Jujuy. 
 
All confirmed cases tested positive for the chikungunya virus by reverse transcription polymerase 
chain reaction (RT-PCR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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CHIKUNGUNYA - ARGENTINA, CASOS CONFIRMADOS, AUTOCTONE (NOTÍCIA TRADUZIDA 

UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 

Em 7 de Março de 2016, o Ponto Focal Nacional da Argentina notificado OPAS / OMS do primeiro 
foco chikungunya no país. 

Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2015, através da vigilância para síndromes febris agudas não 
especificadas, 1.281 casos suspeitos foram investigados para o vírus chikungunya. Desses casos 
suspeitos, 21 foram confirmados em laboratório como sendo positivo para a infecção e um adicional 
de 22 foi classificada como provável. 

A partir de 1 Janeiro de 2016 e Epidemiológica semana 8 (21-27 fevereiro), 1.030 casos suspeitos 
foram investigados em todo o país para chikungunya. Desses casos suspeitos, 55 testaram positivo 
para a infecção (30 foram classificados como casos autóctones e 25 como importados). também 
foram relatados mais 4 casos prováveis. 

A maioria dos casos autóctones confirmados em laboratório (29) eram da província de Salta, 
especialmente das cidades de Tartagal (27) e Apolinario Saravia (2). O caso autóctone confirmado 
restante foi relatado a partir da cidade de San Pedro, na província de Jujuy. 

Todos os casos confirmados testaram positivo para o vírus Chikungunya por RT-PCR (RT-PCR). 
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MERS-COV - ORIENTE MÉDIO (ARÁBIA SAUDITA), CASOS CONFIRMADOS, OMS/WHO 

Published Date: 2016-03-14 20:56:49 
 
 
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) - Saudi Arabia 
 
Between 26 February and 08 March 2016 the National IHR Focal Point for the Kingdom of Saudi 
Arabia notified WHO of 25 additional cases of Middle East respiratory syndrome coronavirus 
infection (MERS-CoV), including 4 fatal cases. 
 
Globally, since September 2012, WHO has been notified of 1,677 laboratory-confirmed cases of 
infection with MERS-CoV, including at least 597 related deaths. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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MÉDIO CORONAVÍRUS SÍNDROME MÉDIO RESPIRATÓRIA (MERS-COV) - ARÁBIA SAUDITA 

(NOTÍCIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 

 
Entre 26 de fevereiro e 08 de março de 2016 o Ponto Focal Nacional para o Reino da Arábia Saudita 
notificado da OMS de 25 casos adicionais de Médio Oriente infecção respiratória síndrome de 
coronavírus (MERS-CoV), incluindo 4 casos fatais. 
 
Globalmente, desde setembro de 2012, a OMS foi notificada de 1.677 casos confirmados em 
laboratório da infecção com MERS-CoV, incluindo pelo menos 597 mortes relacionadas. 
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PERNAMBUCO REGISTRA MAIS 8,8 MIL CASOS DE ARBOVIROSES EM SETE DIAS 
Publicado em 16/03/2016, às 08h52 

Os casos suspeitos de dengue, chicungunha e zika não param de seguir uma curva de ascensão. Só 
nas primeiras dez semanas epidemiológicas do ano, já são 54.348 registros de pessoas que 
adoeceram com sintomas de uma das três arboviroses – 8.858 dessas notificações foram feitas num 
período de apenas sete dias (6 a 12 de março), segundo boletim divulgado ontem pela Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) e que considera os dados até o dia 12 deste mês. 

A partir dos dados de uma semana, uma conta rápida pode sugerir que teoricamente, em 
Pernambuco, tem sido registrado diariamente um universo de 1.265 casos suspeitos de dengue, 
chicungunha ou zika. Na prática, muitas notificações se acumulam e chegam de uma só vez no 
sistema. 

Esse recorte serve para reforçar o alerta de que nunca é demais incrementar as estratégias de 
fortalecimento das ações de combate aos possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, 
seja em casa, em prédios públicos, nas ruas, no ferro-velho ou nos imóveis abandonados. O 
momento não é de descaso e nem de dar pausa nas medidas necessárias para eliminar os criadouros. 
“Historicamente é no mês de março que se inicia o padrão climático que favorece o aumento de 
proliferação do mosquito. É agora que passamos a observar o retorno das chuvas aliado ao calor”, 
informa o epidemiologista George Dimech, diretor-geral de Controle de Doenças e Agravos da SES.  

Esse cenário pode favorecer o acúmulo de maiores incidências das doenças a partir deste mês, mas 
já se sabe que a transmissão dos vírus que o Aedes carrega pode acontecer ao longo do ano, o que 
reforça um caráter endêmico. Só a dengue está presente em 182 municípios do Estado – e os 
especialistas não têm dúvida de que o mapa geográfico da dengue é igual ao da zika. 

Em relação ao quadro da dengue nas oito últimas semanas, a SES enumera 57 municípios mais 
incidentes (número de casos por 100 mil habitantes). No topo da lista, está Itambé, na Zona da Mata 
Norte. Por lá, são 1.432 casos prováveis de dengue para uma população de 36.278 habitantes. Ou 
seja, se o município tivesse 100 mil habitantes, essa incidência seria de 3.947 doentes. Em seguida, 
despontam como mais incidentes Camutanga (Zona da Mata Norte), Poção (Agreste), Goiana (Zona 
da Mata Norte) e Brejo da Madre de Deus (Agreste).  

“A lista dos municípios mais incidentes é uma prova de que o controle vetorial tem que ser contínuo 
e depende muito da realidade enfrentada por cada cidade. É preciso analisar, por exemplo, se a falta 
de água de forma pontual em algum desses municípios tem contribuído para o aumento de casos”, 
diz George. Ele se refere a um problema comum: a intermitência de água leva a população a 
acumular água – hábito que, feito de forma incorreta, torna o terreno fértil para criadouros. 

 

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/saude/noticia/2016/03/16/pernambuco-registra-mais-88-mil-casos-de-arboviroses-em-sete-dias-226261.php
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EBOLA: OMS ANUNCIA FIM DO RESSURGIMENTO DE EPIDEMIA EM SERRA LEOA 

17/03/2016 09h23 

O ressurgimento recente de ebola em Serra Leoa terminou, anunciou hoje (17) a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que considera o fato "um novo marco no esforço do país para derrotar" a 
doença. 

Em nota, a OMS diz que se completam hoje 42 dias, ou seja dois ciclos de incubação do vírus, desde 
que o último doente confirmado no país teve o segundo resultado negativo. 

O último ressurgimento de ebola fez aumentar para 3.590 o número de mortos em Serra Leoa, 
durante uma "epidemia que devastou famílias e comunidades em todo o país", acrescenta a OMS. 

No comunicado, a organização diz que o fim do ressurgimento é "um novo marco no esforço do país 
para derrotar o ebola". Ela elogia o governo, os parceiros e o povo de Serra Leoa pela resposta rápida 
ao novo surto. 

No entanto, a organização avisa que Serra Leoa, assim como a Libéria e a Guiné-Conacri, ainda estão 
em risco de novos ressurgimentos, sobretudo devido à persistência do vírus em alguns 
sobreviventes. 

"É preciso manter uma vigilância forte e uma capacidade de resposta de emergência, assim como 
rigorosas práticas de higiene em casa e nos serviços de saúde e uma participação comunitária ativa", 
afirma a nota. A OMS pede cuidados de saúde, de rastreamento e orientações à população. 

Serra Leoa foi inicialmente considerada livre da transmissão de ebola no dia 7 de novembro, a Guiné-
Conacri em  29 de dezembro e a Libéria em 14 de janeiro. 

A epidemia de Ébola na África Ocidental afetou 28.637 pessoas e matou 11.315 delas. 

Iniciada em dezembro de 2013 na Guiné-Conacri, a epidemia propagou-se depois aos vizinhos Libéria 
e Serra Leoa, três países que concentraram 99% dos casos, bem como à Nigéria e ao Mali. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-03/ebola-oms-anuncia-fim-do-ressurgimento-de-epidemia-em-serra-leoa
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NOROESTE DE SÃO PAULO CONFIRMA 12ª MORTE POR GRIPE A 
15/03/2016 16h17 

 
Uma moradora do município de Zacarias, interior de São Paulo, morreu infectada pelo vírus H1N1, na 
segunda-feira, 14. A paciente de 58 anos estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa, em 
São José do Rio Preto. É a 12ª morte causada pelo vírus da gripe Influenza A, também conhecida 
como gripe asiática, na região noroeste do Estado, este ano. 
 
A mulher, que residia na zona rural, havia procurado atendimento médico em uma unidade de saúde 
da cidade. Como o estado dela foi considerado grave, a paciente foi transferida para Rio Preto, onde 
morreu. 
 
O atestado de óbito registrou a morte por insuficiência respiratória causada pela gripe. A Secretaria 
da Saúde de Zacarias informou que é o primeiro registro da doença na cidade e que acompanha 
familiares da vítima em busca de possíveis novos casos. Na região, já foram notificados 131 casos da 
gripe. 
 
Em Pirassununga, região centro-oeste, um bombeiro aposentado morreu na segunda-feira, 14, com 
sintomas de infecção pelo vírus H1N1. O paciente estava internado na Santa Casa local e, com a 
suspeita da gripe, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Araras, onde ocorreu o óbito. 
 
Em Presidente Prudente, duas pessoas estão internadas no Hospital Regional com suspeita de 
contaminação pelo H1N1. Os dois homens, com 35 e 42 anos respectivamente, aguardam resultado 
de exames. Amostras foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2016/03/15/noroeste-paulista-confirma-12-morte-por-gripe-a.htm
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ANGOLA COM QUASE 160 MORTOS EM SURTO DE FEBRE-AMARELA EM TRÊS MESES 
16 Mar, 2016, 14:16 

 
O último boletim sobre a epidemia, publicado pelo Serviço Nacional de Saúde Pública, a que a 
agência Lusa teve hoje acesso, refere que nas últimas 48 horas foram registados 46 casos suspeitos, 
37 dos quais em Luanda, o epicentro da epidemia, e sete óbitos, todos na capital angolana. 

Dos 986 casos, a província de Luanda acumula um total de 749 casos, desde o início da epidemia, e 
124 óbitos. 

Fora da capital do país, a província do Huambo lidera a lista de casos suspeitos com 90 notificações, 
seguida da província da Huíla, com 70 casos. 

As mortes por febre-amarela fora de Luanda são igualmente registadas em maior número nas duas 
províncias acima referidas, 15 óbitos no Huambo e 12 na Huíla. 

À exceção do Huambo, as autoridades sanitárias atribuem a Luanda todas as transmissões verificadas 
nas restantes províncias onde foram notificados até agora casos suspeitos, designadamente Bengo, 
Benguela, Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huíla, Lunda Sul, 
Malange, Uíge e Zaire. 

Para combater o surto, o Ministério da Saúde está a levar a cabo desde 02 de fevereiro uma 
campanha de vacinação contra a febre-amarela, que já vacinou até à presente data, em Luanda, 5,3 
milhões de pessoas, do total de 6,7 da população alvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rtp.pt/noticias/mundo/angola-com-quase-160-mortos-em-surto-de-febre-amarela-em-tres-meses_n904157
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MORRE MAIS UMA PACIENTE COM MIOSITE. CASO PODE ESTAR ASSOCIADO A 

CHICUNGUNHA 
18/03/2016, às 06h04 

 
Mais uma paciente morre após apresentar um quadro de miosite (síndrome neurológica 
caracterizada por inflamação nos músculos que causa fraqueza muscular) possivelmente associado a 
um histórico prévio de infecção viral. Ela era natural do Recife e tinha 24 anos, segundo informou 
ontem, durante evento realizado na Fiocruz Pernambuco, a médica Maria Lúcia Brito Ferreira, chefe 
do Serviço de Neurologia do Hospital da Restauração (HR). Em janeiro, uma paciente de 17 anos, de 
Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, faleceu depois de ter uma infecção por chicungunha que 
evoluiu para miosite. 

“Agora não é mais um caso só. São situações extremamente graves, de pacientes que têm 
comprometimento muscular com enzimas muito elevadas e acometimento cardíaco. Este segundo 
caso teve manifestação clínica praticamente igual à da outra, com paralisia flácida e um quadro 
clínico provavelmente de chicungunha”, explica Maria Lúcia. 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informa que ainda não foi comunicada sobre o óbito, mas frisa 
que está atenta às mortes suspeitas pelas arboviroses (dengue, chicungunha e zika), já que houve 
aumento no registro de mortes nas primeiras dez semanas epidemiológicas de 2016, em relação a 
anos anteriores. Até o momento, 96 óbitos suspeitos pelas arboviroses foram notificados. Deles, um 
foi confirmado por chicungunha. No mesmo período de 2015, foram 12 mortes suspeitas (uma 
confirmada por dengue).  

“A secretaria está em campo fazendo investigação desses óbitos com as Gerências Regionais de 
Saúde e os municípios. É importante que os serviços fiquem atentos e façam correta notificação dos 
casos”, diz o epidemiologista George Dimech, diretor-geral de Controle de Doenças e Agravos da SES. 
Ele acrescenta que brevemente a secretaria deve contar com o apoio do Ministério da Saúde nesse 
trabalho, que inclui não só os óbitos possivelmente relacionados a arboviroses, como também a 
investigação dos casos de complicações neurológicas provavelmente associados a arboviroses.  

“Analisamos as discussões para fortalecer a vigilância sentinela para síndromes neurológicas 
relacionadas a arboviroses”, frisa George. De dezembro de 2014 a dezembro do ano passado, o HR 
atendeu 151 pacientes com complicações neurológicas que apresentaram previamente manifestação 
clínica compatível com dengue, chicungunha e zika. Os registros são de 16 municípios de 
Pernambuco. 

“Possivelmente os casos com recuperação mais rápida não chegam ao hospital de alta complexidade. 
É interessante fazer uma busca no interior. Temos que planejar isso”, frisa Maria Lúcia, que detalha 
as complicações neurológicas nestes três primeiros meses do ano. “A impressão que dá é que há 
mais acometimento central (quando se atinge cérebro e medula) do que dos nervos periféricos. As 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/saude/noticia/2016/03/18/morre-mais-uma-paciente-com-miosite-caso-pode-estar-associado-a-chicungunha-226674.php
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manifestações neurológicas da chicungunha parecem ser mais centrais do que periféricas”, ressalta a 
médica.  

 


