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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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ZIKA É DETECTADO EM MACACOS NO CEARÁ 
Publicado em 22/04/2016 , às 11 h01 

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) encontraram, pela primeira vez fora do 
continente africano, macacos infectados pelo vírus zika. A descoberta no Brasil indica que, por ser 
capaz de contaminar outros hospedeiros além dos humanos, a doença se espalha com mais 
facilidade e pode ser mais difícil de ser contida do que os especialistas imaginavam. 
 
"Esse é um achado que nos deixou muito preocupados porque mostra que o zika veio para ficar. 
Assim como no caso da febre amarela, o vírus tem um ciclo não só em humanos, mas também em 
animais silvestres, que podem tornar-se um reservatório. É por isso que, no caso da febre amarela, 
mesmo com a vacina, a gente nunca conseguiu erradicar o vírus, porque ele fica circulando entre os 
primatas. Isso não acontece com a dengue, por exemplo", explica Edison Luiz Durigon, professor 
titular do departamento de microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e um dos 
coordenadores do estudo, cujos resultados preliminares foram publicados no periódico bioRxiv. 
 
Os macacos infectados pelo zika foram encontrados em diferentes regiões do Ceará entre os meses 
de julho e novembro do ano passado. Cientistas do ICB-USP e do Instituto Pasteur estavam no local 
capturando saguis e macacos-prego para um estudo sobre a raiva.  
 
"Resolvemos testá-los também para o zika e, para nossa surpresa, 29% das amostras deram 
positivas, todas elas de macacos capturados em áreas onde há notificação de zika e ocorrência de 
microcefalia", diz o pesquisador, um dos integrantes da Rede Zika, força-tarefa de cientistas paulistas 
criada no ano passado, com auxílio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp), para estudar o vírus. 
 
MÉTODO - Para testar os macacos, Durigon e os colegas utilizaram a técnica PCR em tempo real, que 
detecta a presença do vírus no organismo do animal. Após passarem pelo exame, os macacos 
tiveram um microchip implantado e foram devolvidos ao hábitat natural. 
 
Na pesquisa, foram capturados 15 saguis e 9 macacos-prego, todos eles com hábitos domésticos ou 
que viviam próximos aos humanos. Dos 24 animais que passaram pelo exame, sete estavam com 
zika: quatro saguis e três macacos-prego. Foram encontrados animais infectados tanto na região 
costeira do Ceará quanto nas áreas de caatinga e de floresta. 
 
"Estes não são macacos completamente silvestres, eles costumam ir às casas das pessoas para buscar 
comida e ali podem ser contaminados, voltando para o ambiente selvagem levando o vírus e, 
inclusive, infectando outros tipos de Aedes. Por enquanto, é o humano que está provocando a 
infecção do macaco, mas daqui a pouco pode ser o contrário", afirma o professor do ICB-USP. 
 
DENGUE X ZIKA - O resultado encontrado pelos pesquisadores brasileiros pode apontar para um dos 
motivos de o zika ter se disseminado tão rápido pelas Américas. Em menos de dois anos, a doença já 
foi identificada em 35 países do continente, enquanto a dengue levou décadas para se espalhar na 
mesma amplitude. 

http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2016/04/22/zika-e-detectado-em-macacos-no-ceara-610690.php
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A dengue, no entanto, é incapaz de infectar macacos e, portanto, não tem o chamado reservatório 
em animais silvestres. 
 
"O que acontece com os vírus é que, para eles se multiplicarem em um organismo, precisam que as 
células de um indivíduo tenham um receptor. Eles só conseguem infectar as células que são 
permissivas a eles. Mesmo se um mosquito positivo para a dengue picar o macaco, não consegue 
infectá-lo porque não há esse receptor nas células. Já no caso da zika, descobrimos que sim", diz 
Durigon. 
 
Embora a infecção por zika já tivesse sido detectada em macacos da África, os cientistas se 
surpreenderam porque os primatas do novo e velho mundo, como são classificados, têm estruturas 
genéticas e suscetibilidade a doenças diferentes. Não havia, portanto, a obrigatoriedade de um 
primata do continente americano ser suscetível à infecção por zika.  
 
Com o achado, os pesquisadores pretendem retornar ao Ceará em meados de maio para fazer 
exames em mais macacos e tentar recapturar alguns dos animais já testados para que eles sejam 
estudados de forma mais aprofundada. 
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OMS DIZ QUE ZIKA ESTÁ EM QUEDA NO BRASIL, MAS PODE CRESCER NO MUNDO 
25/04/2016 ÀS 08:39 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta segunda-feira (25) que a epidemia de zika 
está claramente em regressão no Brasil. A entidade acredita, no entanto, que o número de casos de 
pessoas afetadas pelo vírus pode aumentar "significativamente" nos próximos meses no mundo. 
 
A queda nos registros no Brasil está provavelmente relacionada com o fim do verão, de acordo com a 
France Presse. "A epidemia está em uma fase descendente no Brasil", afirmou Marie-Paule Kieny, 
subdiretora-geral da OMS, em coletiva de imprensa em Paris. "O mesmo acontece na Colômbia e 
Cabo Verde", acrescentou. 
  
 Com o início na Europa da temporada dos mosquitos, "a possibilidade de uma transmissão local 
combinada com prováveis transmissões por via sexual poderia provocar um aumento significativo do 
número de pessoas afetadas pelo zika e das complicações que isto representa", afirmou a vice-
diretora geral da OMS, Marie-Paule Kieny, em uma conferência sobre o tema em Paris. 
  
"Na medida em que as temperaturas começam a aumentar na Europa (com a aproximação do verão 
no hemisfério norte), duas espécies de mosquitos Aedes, conhecidas por transmitir o vírus, vão 
começar a circular", disse Kieny. 
 
"O mosquito não tem fronteiras", completou. 
 
Mais de 600 cientistas participam nesta segunda-feira e na terça-feira no Instituto Pasteur de Paris 
em um colóquio internacional sobre o vírus da Zika, que se mostrou mais inquietante do que se 
imaginava. 
 
Os cientistas tentam determinar quando tempo o vírus pode permanecer no corpo humano, o grau 
de risco de transmissão por via sexual e a lista completa de doenças que pode causar. 
 
Também devem falar sobre o vínculo do vírus com a microcefalia, uma patologia que provoca danos 
cerebrais graves nos recém-nascidos, e com a síndrome Guillain-Barré, que pode provocar paralisia e 
morte. 
 
A OMS já declarou esta doença uma "emergência de saúde pública de alcance internacional". 
 
O vírus da zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, provoca muitos problemas na América 
Latina desde 2014, mas também preocupa a Europa, apesar da maioria dos casos da doença ser 
considerada leve. 
 
Segundo o Instituto Pasteur, 1,5 milhão de casos foram contabilizados no Brasil, principal foco da 
epidemia. 

http://www.primeirahora.com.br/noticia/169393/oms-diz-que-zika-esta-em-queda-no-brasil-mas-pode-crescer-
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De três a quatro milhões de casos estão previstos para o continente americano. 
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BRASIL JÁ REGISTRA 230 MORTES POR H1N1 EM 2016 

Postado em 28 abril 2016.  

O Brasil registrou este ano, até o 16 de abril, 230 mortes pelo vírus influenza A (H1N1). De acordo 
com levantamento do Ministério da Saúde divulgado nesta segunda-feira (25), ao todo, foram 
registrados 1.365 casos da doença em todo o país neste período. Com 976 notificações, a Região 
Sudeste concentra o maior número de casos de H1N1 este ano, com 883 apenas no estado de São 
Paulo. Também houve registro de H1N1 em 2016 em Santa Catarina (102), Goiás (62), Rio de Janeiro 
(44), Minas Gerais (44), Pará (42), Distrito Federal (36), Rio Grande do Sul (32), Bahia (32), Paraná 
(30), Mato Grosso do Sul (14), Pernambuco (11), Alagoas (6), Ceará (6), Rio Grande do Norte (6), 
Espírito Santo (5), Mato Grosso (4), Paraíba (3), Amapá (1) e Sergipe (1). 

Os principais sintomas da chamada gripe A são infecção aguda das vias aéreas e febre – em geral 
mais acentuada em crianças do que em adultos. Também podem surgir calafrios, mal-estar, dor de 
cabeça e de garganta, moleza e tosse seca, além de diarreia, vômito, fadiga e rouquidão. A 
prevenção da doença é feita com regras básicas de higiene, como cobrir a boca ao tossir ou espirrar e 
lavar as mãos com frequência. Também se deve evitar permanecer por muito tempo em ambientes 
fechados, sem ventilação e com aglomeração de pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://netdiario.com.br/brasil-ja-registra-230-mortes-por-h1n1-em-2016/
http://netdiario.com.br/brasil-ja-registra-230-mortes-por-h1n1-em-2016/
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DENGUE JÁ É EPIDÊMICA EM 12 ESTADOS E NO DF 

 
29/04/201607h25  

Pelo menos 12 Estados e o Distrito Federal já atingiram níveis epidêmicos de dengue neste ano, 
segundo o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. A alta de infectados nessas 
unidades da federação fez o País também entrar em situação de epidemia, quando o índice de 
incidência da doença ultrapassa 300 casos por 100 mil habitantes. 

Considerando dados de 1º de janeiro a 2 de abril, os últimos disponíveis, já são 802,4 mil registros de 
dengue no País, 13% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando 705,2 mil pessoas 
ficaram doentes. Com o volume de casos, o País chegou ao índice de 392,5 casos por 100 mil 
habitantes. 

A epidemia se instaurou com duas semanas de antecedência em comparação com o ano passado. 
Hoje, a taxa de incidência da doença ultrapassou esse nível na 13ª semana epidemiológica. Em 2015, 
isso havia ocorrido na 15ª semana. 

Entre os Estados, o que tem a situação mais preocupante é Minas, que já acumula 278 mil registros e 
índice de 1.332 casos por 100 mil habitantes. Só em Belo Horizonte, já foram notificadas 79,7 mil 
infecções, o que coloca a capital mineira como a cidade com a maior taxa de incidência da doença 
entre os municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes. 

Em seguida na lista de Estados com epidemia de dengue aparece o Rio Grande do Norte, com 857 
casos por 100 mil habitantes. 

Fazem parte também da lista de unidades da federação com surto da doença Acre, Rondônia e 
Tocantins, na Região Norte; Paraíba e Pernambuco, no Nordeste; Espírito Santo, no Sudeste; Paraná, 
no Sul; e todas as unidades da federação do Centro-Oeste: Distrito Federal, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Goiás. 

Entre todos os Estados brasileiros, o que tem a menor taxa de incidência da doença é o Rio Grande 
do Sul, com 2.436 casos e índice de 21,7 registros por 100 mil habitantes. 

Risco 

São Paulo está a poucos casos de entrar em situação de surto. Já são 126,4 mil registros e taxa de 
incidência de 284,9 casos por 100 mil pessoas. O número, no entanto, é muito inferior ao registrado 
no ano passado, quando o Estado viveu a pior epidemia de dengue da sua história. No mesmo 
período de 2015, São Paulo já tinha 433 mil notificações da doença e índice de 977 casos por 100 mil 
habitantes. 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2016/04/29/dengue-ja-e-epidemica-em-12-estados-e-no-df.htm
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Apesar da alta de registros de dengue neste ano no País, o número de pessoas que desenvolveram a 
forma grave da doença é menor do que o de 2015. Nas 13 primeiras semanas deste ano, foram 244 
casos do tipo, ante 731 no mesmo período do ano passado. O número de mortes também caiu, de 
427 para 140. 

O maior número de óbitos de 2016 foi registrado em Minas, com 40 vítimas, seguido por São Paulo 
(28), Paraná (25) e Mato Grosso do Sul (11). No total, 18 Estados registraram mortes pela doença: 
dois no Norte, seis no Nordeste, quatro no Sudeste, dois no Sul e quatro no Centro-Oeste. 
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MÊS DE VACINAÇÃO ATENDERÁ 120 MIL INDÍGENAS DE TODO O PAÍS 

publicado: 28/04/2016 12h30 última modificação: 28/04/2016 15h49 

Todos os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) do Brasil receberão, a partir deste sábado 
(30), uma força-tarefa para imunizar cerca de 120 mil indígenas que vivem em aldeias de todo o País. 
Até o término da ação, mais de três mil profissionais terão a disposição 202 mil doses de diferentes 
vacinas. 

O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação dos índios, incluindo os que vivem em populações 
isoladas. A cerimônia de abertura do mês de vacinação será realizada na Aldeia Ypegue, em 
Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. 

O Mês de Vacinação da População Indígena (MVPI) integra a Semana de Vacinação nas Américas, 
liderada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) desde 2005 e adotada pelo Ministério da 
Saúde em conjunto com a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Neste ano, a semana 
envolverá 44 países, alcançando 44 milhões de crianças e adultos. 

“Este é um momento importante para intensificarmos as atividades das equipes multidisciplinares de 
saúde indígena. As aldeias já recebem este atendimento na atenção básica à saúde, mas como 
algumas áreas são remotas, temos este momento para atualização do calendário vacinal junto a essa 
população” explica o Secretário Especial da Saúde Indígena, Rodrigo Rodrigues. 

No Brasil, os povos indígenas receberão doses de vacinas contra doenças como hepatite A e B, 
rubéola, coqueluche, sarampo, caxumba, difteria, tétano, poliomielite, febre amarela, varicela, 
formas graves de tuberculose, gastroenterites causadas por rotavírus, HPV (tipos 6, 11, 16 e 18), 
influenza, pneumonias, meningites e outras infecções bacterianas graves. 

A ideia é intensificar a imunização da população mais vulnerável, como crianças de até quatro anos, 
mulheres em idade fértil e idosos, que vivem em áreas de difícil acesso e onde há baixa cobertura 
vacinal. Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas também definirão quais as áreas prioritárias de 
suas regiões. 

Para realizar a mobilização em lugares tão distantes dos grandes centros e muitas vezes isolados, o 
Ministério da Saúde está investindo mais de R$ 4 milhões, incluindo recursos para logística, 
transporte e imunobiológicos. Mais da metade da equipe envolvida na vacinação são agentes 
indígenas de saúde e de saneamento. Também participarão profissionais que integram as Equipes 
Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 
cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal. 

Em 2015, foram aplicadas 141 mil doses de vacinas em 115.863 indígenas de 849 aldeias. Além da 
imunização foram realizadas avaliação nutricional, atendimento odontológico, testes rápidos de 

http://www.brasil.gov.br/saude/2016/04/mes-de-vacinacao-atendera-120-mil-indigenas-de-todo-o-pais
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HIV/Hepatites/Sífilis, consultas de pré-natal e exames laboratoriais e clínicos, totalizando mais de 100 
mil atendimentos. 

Saúde Indígena 

Desde a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), em 2010, o Ministério da Saúde tem 
ampliado o acesso à assistência médica para a melhoria da qualidade de vida de aproximadamente 
305 povos indígenas, que congregam 5.150 aldeias e uma população de 688 mil pessoas. 

Outro avanço importante é o aumento da presença de médicos nos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEI). O Programa Mais Médicos ampliou número de profissionais atuando nessas áreas. 
Atualmente 339 médicos no programa atuam nos DSEI. Assim, todos os 34 distritos indígenas passam 
a contar com médicos nas equipes multidisciplinares de saúde indígena. 
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SAIBA MAIS SOBRE A SÍFILIS CONGÊNITA 

Sexta-feira, 29 de Abril de 2016  

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em 2015, o 
número de casos de sífilis apresentou o expressivo aumento de 603% nos últimos seis anos. Os 
índices dos quadros congênitos também mostrou crescimento, chegando a 135% – todavia, o valor 
nas gestantes é o mais impressionante, de 1.047%. 

Causada pela bactéria Treponema pallidum, a sífilis manifesta-se em até três estágios, com mais 
sintomas nos dois primeiros. A principal via de transmissão é através do contacto sexual, mas a 
infecção também pode ser transmitida da mãe para o feto durante a gravidez ou no momento do 
nascimento. O quadro primário, chamado cancro duro, é caracterizado por úlcera genital, 
geralmente indolor, que ocorre no local de contato com a bactéria. Muitas mulheres não percebem a 
existência da lesão. Adriana Campaner, Primeira Tesoureira da Associação de Obstetrícia Ginecologia 
do Estado de São Paulo (SOGESP) explica que “essa fase desaparece após cerca de duas a três 
semanas, sendo que a mulher pode evoluir para a sífilis secundária, com lesões de pele que 
favorecem o diagnóstico; além disso, também é comum queda de cabelo, manchas e condiloma 
plano, cuja aparência é similar ao condiloma verruco do HPV, bem como outros sintomas clínicos”. 

Se não tratada, muitas vezes os sintomas  desaparecem e o indivíduo entra na fase latente; ou seja, 
só vai ser descoberta a sífilis quando fizer um exame de sangue. Após um ano, é considerada forma 
tardia. Existe também a sífilis terciária, com lesões vasculares e neurológicas, bem como gomas 
sifilíticas, dentre outros, que são formas raras. 

Controlar a doença durante a gestação é um fator primordial para se evitar a transmissão para o 
recém-nascido. Uma das medidas para tanto é o tratamento com penicilina benzatina, que passa 
pela barreira placentária e protege o feto concomitantemente. 

“O acompanhamento pré-natal deve ser feito por meio de dois exames (VDRL e FTA-ABS) no primeiro 
trimestre e, caso positivo, já se inicia o tratamento. Alguns também recomendam a triagem no 
segundo e terceiro trimestre, além de sua realização na hora do parto”, informa. “Inclusive, 
coordeno um grupo de pós-graduação, no qual fizemos um trabalho de rastreio de DST no puerpério. 
Dentre as mil mulheres que participaram do estudo, apenas 30% tinham a sorologia no primeiro e 
segundo trimestre de gestação. No terceiro, o índice chegava a 70%”, continua. 

Em casos de sífilis congênita, pode ocorrer aborto, má formação do feto ou morte no nascituro. O 
cuidado deve ser especial no momento do parto, a fim de evitar sequelas no bebê como cegueira, 
surdez e deficiência mental. 

Seus sinais podem surgir após o nascimento até os primeiros dois meses de vida. Ao nascer, a criança 
pode ter pneumonia, feridas pelo corpo e problemas ósseos, por exemplo. Para se evitar 
complicações, o recém-nascido permanece internado por cerca de dez dias para tratamento. 

http://jornaldiadia.com.br/saiba-mais-sobre-a-sifilis-congenita/
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SOBE PARA 16 O NÚMERO DE MORTES CAUSADAS PELA DENGUE EM BH A ÚLTIMA MORTE 

CONFIRMADA FOI A DE UM HOMEM DE 75 ANOS. 

29/04/2016 18h05  

Mais de 40 mil casos da doença já foram confirmados este ano na capital. 

Já são 16 as mortes provocadas pela dengue em Belo Horizonte neste ano, segundo boletim 
divulgado nesta sexta-feira (29) pela Secretaria Municipal de Saúde. O último óbito foi confirmado 
nesta semana. Trata-se de um homem de 75 anos. 

Até o momento já foram confirmados 44.176 casos de dengue na capital. A região com o maior 
número de ocorrências é a do Barreiro, com 10.072. Em seguida aparecem a Nordeste (7.994) e a 
Oeste (5.192). 

De acordo com o balanço da SMSA, foram confirmados 32 casos de zika na capital. Há também 995 
casos sob investigação. 

A região com o maior número de casos confirmados é a Norte, com 10 ocorrências, seguida pelas 
regiões Nordeste e Venda Nova (5). 

O balanço da secretaria ainda aponta que foram notificados 37 casos de microcefalia para investigar 
a associação com zika em recém-nascidos, em Belo Horizonte. Não há nenhuma confirmação até o 
momento. 

 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2016/04/sobe-para-16-o-numero-de-mortes-causadas-pela-dengue-em-bh.html

