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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
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 / 

SUMÁRIO 

 
 
 
MICROCEFALIA: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFIRMA 1.434 CASOS NO PAÍS .......................................... 3 

NÚMERO DE MORTES POR H1N1 CHEGA A 588; 16 VEZES MAIS QUE EM 2015.................................... 4 

RISCO DE MICROCEFALIA EM FETOS VARIA ENTRE 1% E 13%, MOSTRA ESTUDO .................................. 5 

PENICILINA VOLTA A SER DISTRIBUÍDA EM PE APÓS ESCASSEZ MUNDIAL DO PRODUTO ..................... 6 

SOBE PARA 79 O NÚMERO DE CASOS DE H1N1 EM PERNAMBUCO ...................................................... 7 

VÍRUS ZIKA: CIENTISTAS DE HARVARD E OXFORD DIZEM QUE OLIMPÍADA DO RIO 'DEVERIA SER 

TRANSFERIDA OU ADIADA' ..................................................................................................................... 8 

BRASILEIROS DESENVOLVEM NOVOS REMÉDIOS PARA CHAGAS E LEISHMANIOSE .............................. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 
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 / 

 

 

MICROCEFALIA: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFIRMA 1.434 CASOS NO PAÍS  

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (24), o Informe Epidemiológico de Microcefalia 
referente à semana 20 deste ano, até o dia 21 de maio. O novo boletim confirma 1.434 casos de 
microcefalia e outras alterações do sistema nervoso, sugestivos de infecção congênita em todo o 
país. O Informe reúne informações encaminhadas semanalmente pelas secretarias estaduais de 
saúde. 
 
No total, foram notificados 7.623 casos suspeitos desde o início das investigações, em outubro de 
2015, sendo que 3.257 permanecem em investigação. Outros 2.932 foram descartados por 
apresentarem exames normais, ou por apresentarem microcefalia e ou malformações confirmadas 
por causa não infecciosas ou não se enquadrarem na definição de caso. 
 
Os 1.434 casos confirmados em todo o Brasil ocorreram em 517 municípios, localizados em 25 
unidades da federação. Desses casos, 208 tiveram confirmação por critério laboratorial específico 
para o vírus Zika. O Ministério da Saúde, no entanto, ressalta que esse dado não representa, 
adequadamente, a totalidade do número de casos relacionados ao vírus. A pasta considera que 
houve infecção pelo Zika na maior parte das mães que tiveram bebês com diagnóstico final de 
microcefalia. 
 
Em relação aos óbitos, no mesmo período, foram registrados 285 óbitos suspeitos de microcefalia 
e/ou alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gestação (abortamento ou 
natimorto) no país. Destes, 60 foram confirmados para microcefalia e/ou alteração do sistema 
nervoso central. Outros 187 continuam em investigação e 38 foram descartados. 
 
O Ministério da Saúde ressalta que está investigando todos os casos de microcefalia e outras 
alterações do sistema nervoso central, informados pelos estados, e a possível relação com o vírus 
Zika e outras infecções congênitas. A microcefalia pode ter como causa, diversos agentes infecciosos 
além do Zika, como Sífilis, Toxoplasmose, Outros Agentes Infecciosos, Rubéola, Citomegalovírus e 
Herpes Viral. 
 
A pasta orienta as gestantes adotarem medidas que possam reduzir a presença do mosquito Aedes 
aegypti, com a eliminação de criadouros, e proteger-se da exposição de mosquitos, como manter 
portas e janelas fechadas ou teladas, usar calça e camisa de manga comprida e utilizar repelentes 
permitidos para gestantes. 

 

 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/23874-microcefalia-ministerio-da-saude-confirma-1-434-casos-no-pais
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NÚMERO DE MORTES POR H1N1 CHEGA A 588; 16 VEZES MAIS QUE EM 2015 
24/05/2016 20h19 

O número de mortes provocadas pelo vírus H1N1 subiu para 588, de acordo com boletim divulgado 
nesta terça-feira, 24, pelo Ministério da Saúde. O número é 16 vezes maior do que o registrado 
durante todo o ano de 2015, quando 36 óbitos foram confirmados. 
 
Até o sábado passado, o País havia registrado 2.988 pacientes com a Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), decorrente da infecção. Quase metade dos casos (1.394) está concentrada em São 
Paulo. No Rio Grande do Sul, foram identificados 297 casos, no Paraná, 289 registros e em Goiás, 
1.923. Os casos se espalharam por mais 21 Estados do País e pelo Distrito Federal. 
 
O Ministério elencou pontos de orientação a secretarias estaduais e municiais de saúde, como a 
disseminação do protocolo de atendimento a pacientes com fatores de risco e a ampla divulgação à 
população das medidas preventivas, como a lavagem das mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2016/05/24/n-de-mortes-por-h1n1-no-pais-chega-a-588.htm
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RISCO DE MICROCEFALIA EM FETOS VARIA ENTRE 1% E 13%, MOSTRA ESTUDO 

 26/05/2016 10:41 

Um feto infetado com o vírus Zika corre risco de desenvolver microcefalia entre 1% e 13% durante o 
primeiro trimestre de gravidez, segundo um estudo publicado nessa quarta-feira (25) na revista New 
England Journal of Medicine. 

Os investigadores dos centros norte-americanos de Controle de Doenças chegaram a esta estimativa 
criando um modelo matemático baseado em estatísticas de infeções pelo vírus Zika e de casos de 
microcefalia na Polinésia francesa, que sofreu um surto em 2013, bem como no estado da Bahia, no 
Brasil. 

Esta malformação congênita irreversível, habitualmente rara, resulta em bebês que nascem com o 
crânio anormalmente pequeno e apresentam desenvolvimento cerebral incompleto. 

Normalmente, a microcefalia é rara, verificando-se em 0,02% a 0,12% dos nascimentos nos Estados 
Unidos. A frequência de outras malformações de nascença mais habituais, como a trissomia 21, é 
inferior a 1%. 

Esta é a primeira estimativa de risco de microcefalia em fetos de mulheres que foram infectadas 
durante a atual epidemia. Os investigadores dos centros de controle de doenças e da Universidade 
de Harvard determinaram que há uma relação muito forte de causa-efeito entre uma infecção pelo 
vírus Zika durante o primeiro trimestre da gravidez e o risco de microcefalia no feto, que se torna 
irrelevante no segundo e terceiro trimestres de gestação. 

O Brasil, onde o Zika é majoritariamente transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, é o país, até o 
momento, mais afetado pelos casos de microcefalia, mas o cenário poderá repetir-se em outros 
locais. 

“Se o risco de infeção pelo Zika nas mulheres grávidas e de microcefalia nos fetos que carregam é 
semelhante noutras zonas geográficas onde o vírus ainda não está propagado, podemos esperar 
muitos casos de microcefalia e outros efeitos cerebrais nefastos”, afirma o estudo. 

No Brasil, há registo de cerca de 3,6 mil grávidas infectadas pelo Zika desde janeiro. Desde o início da 
epidemia, em 2015, contam-se mais de 1,4 mil casos de microcefalia e de outros problemas 
neurológicos confirmados 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/2016-05-26/risco-de-microcefalia-em-fetos-varia-entre-1-e-13-mostra-estudo.html
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PENICILINA VOLTA A SER DISTRIBUÍDA EM PE APÓS ESCASSEZ MUNDIAL DO PRODUTO 
Atualizado em 26/05/2016 20h12 

 

O governo do estado também contabiliza os dados de outros dois tipos dessa doença transmitida 

principalmente pelas relações sexuais desprotegidas: a sífilis em gestantes, com 4.718 casos em 

Pernambucox entre 2005 e 2014; e a sífilis adquirida, que atingiu 1.700 pessoas de 2011 a 2014. 

“A sífilis é uma das DSTs [Doenças Sexualmente Transmissíveis] mais antigas que existem, mas 

continua sendo um problema de saúde pública e está crescendo não apenas em Pernambuco, mas 

também no Brasil. Essa situação se deve ao fato de o preservativo ainda não ser muito utilizado nas 

relações sexuais”, acredita François Figueiroa, Coordenador do Programa Estadual de DSTs e AIDS. 

Para encarar a situação epidemiológica da doença em Pernambuco, desde o final do ano passado, o 

estado possui um Plano de Enfrentamento, Prevenção e Controle da Sífilis. A meta principal é facilitar 

o acesso ao diagnóstico da doença através da disponibilização do teste rápido nas unidades básicas 

de saúde de todos os municípios pernambucanos. 

“O problema maior da sífilis é que ela é uma doença silenciosa. Começa com uma ferida que não dói 

nem arde e depois desaparece, o que pode fazer a pessoa confundir com um arranhão e considerar 

que passou, sem saber que, na verdade, está infectada, pois não sente nada durante o período 

silencioso ou assintomático da doença”, alerta Figueiroa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/05/apos-escassez-de-producao-mundial-penicilina-volta-ser-distribuida-em-pe.html
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SOBE PARA 79 O NÚMERO DE CASOS DE H1N1 EM PERNAMBUCO 
27 de maio de 2016 

Subiu para 79 o número de casos confirmados pelo vírus da influenza A (H1N1) em Pernambuco – 
sendo 43 confirmações através da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e 36 resultados 
positivos para pacientes com síndrome gripal (SG). Até o momento, 12 mortes pela SRAG com 
presença do H1N1 foram registradas. Os novos dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira 
(27) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). 
 
De acordo com o novo boletim, até 21 de maio, foram notificados 538 casos de SRAG. No mesmo 
período de 2015, foram notificados 516 casos de SRAG. Ano passado não houve confirmação para 
influenza A H1N1. Em 2016, até 14 de maio, foram realizadas 224 coletas de pacientes com SG. No 
mesmo período de 2015, não foi confirmado caso de síndrome gripal por influenza A H1N1. 

Em relação às mortes, foram 39 casos de SRAG com evolução para óbito registradas até 21 de maio. 
Fora as 12 confirmadas por H1N1, outros 14 casos de mortes foram encerrados por SRAG não 
especificada. Os demais óbitos, segundo a SES, estão em investigação, podendo ter sido provocados 
por diversos vírus, como adenovírus, vírus sincicial respiratório, influenza (A H1N1, AH3 Sazonal, B e 
vários outros subtipos), parainfluenza (1, 2 e 3), e diversas bactérias, além de outros agentes 
etiológicos, como fungos. 

No ano de 2015, no mesmo período, 19 casos de SRAG evoluíram para óbito, sem confirmação de 
influenza A H1N1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/05/27/sobe-para-79-o-numero-de-casos-de-h1n1-em-pernambuco/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/05/27/sobe-para-79-o-numero-de-casos-de-h1n1-em-pernambuco/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/05/19/pernambuco-confirma-75-casos-de-h1n1-sobe-para-12-numero-de-mortes-pela-doenca/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/05/19/pernambuco-confirma-75-casos-de-h1n1-sobe-para-12-numero-de-mortes-pela-doenca/
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VÍRUS ZIKA: CIENTISTAS DE HARVARD E OXFORD DIZEM QUE OLIMPÍADA DO RIO 'DEVERIA 

SER TRANSFERIDA OU ADIADA' 
27 MAI 2016 15h42 

Em carta aberta enviada à OMS (Organização Mundial da Saúde), um grupo formado por mais de 100 
cientistas internacionais afirma que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro deveriam ser transferidos 
ou adiados em decorrência do surto de vírus Zika. 

Os especialistas dizem que descobertas recentes sobre o zika tornam "antiética" a manutenção dos 
Jogos no Rio. Na carta, os cientistas também pedem que a OMS reveja com urgência suas 
recomendações sobre o Zika, um vírus relacionado a uma série de problemas no nascimento, 
incluindo microcefalia. 

A carta ainda diz que o adiamento ou a transferência dos Jogos também "diminui outros riscos 
trazidos por uma turbulência história na economia, governança e na sociedade do Brasil - que não 
são problemas isolados, mas que fazem parte de um contexto que tornam o problema do Zika 
impossível de resolver com a aproximação dos Jogos". 

Em maio, o Comitê Olímpico Internacional disse que não vê razões para atrasar ou transferir os Jogos 
por causa da doença. No Brasil, a explosão da enfermidade transmitida pelo mosquito Aedes 
aegypti aconteceu há um ano - hoje mais de 60 países e territórios são afetados pela doença. 

A carta afirma que o Zika está relacionado à microcefalia (crescimento do crânio abaixo da média) 
em recém-nascidos e que pode trazer síndromes neurológicas raras e às vezes fatais a adultos. 

O documento é assinado por 125 cientistas, médicos e especialistas em ética médica de instituições 
como as universidades de Oxford, no Reino Unido, Harvard e Yale, ambas nos Estados Unidos. 

  

 

 

 

 

 

 

http://noticias.terra.com.br/brasil/virus-zika-cientistas-de-harvard-e-oxford-dizem-que-olimpiada-do-rio-deveria-ser-transferida-ou-adiada,69734e31d670dc81e44a3ed5b411192eib40ikks.html
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BRASILEIROS DESENVOLVEM NOVOS REMÉDIOS PARA CHAGAS E LEISHMANIOSE 
05:08 - 28/05/16 

A doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é transmitida pelo inseto barbeiro 
e atinge, segundo estimativas da OMS, 8 milhões de pessoas no mundo, com 12 mil mortes por ano e 
65 milhões de pessoas com risco de exposição. A leishmaniose, transmitida por insetos hematófagos 
conhecidos como flebótomos ou flebotomíneos, tem duas formas de manifestação: a visceral, que 
pode ser fatal, e a cutânea. A OMS estima que existam 12 milhões de infectados no mundo, com 30 
mil mortes por ano e 350 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. 

Um dos candidatos ao novo medicamento foi identificado pelos pesquisadores Wagner Vilegas, do 
Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em São Vicente (SP), Emerson 
Ferreira Queiroz, da Universidade de Genebra, na Suíça, e Cláudia Quintino da Rocha, da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Eles isolaram uma nova família de moléculas a partir de 
uma planta do Cerrado, a Arrabidaea brachypoda, conhecida como cervejinha-do-campo e usada 
contra cálculos renais. A partir dos resultados de pesquisas in vitro e in vivo, com animais de 
laboratório, os pesquisadores avaliaram que uma molécula da família tem potencial para o 
desenvolvimento de um novo medicamento. “Um dado importante é que a substância não 
apresentou toxicidade nas doses testadas”, diz Cláudia. O benznidazol, droga mais usada hoje no 
Brasil contra a doença de Chagas, gera fortes efeitos colaterais, com reações alérgicas cutâneas, 
enjoos e vômitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/228478/brasileiros-desenvolvem-novos-remedios-para-chagas-e-leishmaniose

