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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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CONGO ANUNCIA EPIDEMIA DE FEBRE AMARELA EM TRÊS PROVÍNCIAS 
20/06/2016 9:34 

KINSHASA- A República Democrática do Congo anunciou nesta segunda-feira a existência de uma 
epidemia de febre amarela em três províncias, incluindo a capital Kinshasa, após o registro de 67 
casos da doença. Em Angola, a doença já matou pelo menos 300 pessoas desde dezembro.  

O ministro da Saúde Felix Kabange afirmou que sete casos são autóctones, ou seja, transmitidos 
dentro do próprio país, e os outros 58 foram contraídos em Angola, onde o surto começou. Até o 
momento, cinco pessoas já morreram vítmas da doença. Dois outros casos teriam vindo de florestas 
remotas, que não têm relação com o surto atual.  

. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/congo-anuncia-epidemia-de-febre-amarela-em-tres-provincias-19542580
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H1N1 JÁ PROVOCOU 886 MORTES ESTE ANO NO BRASIL, SEGUNDO MINISTÉRIO 

O vírus H1N1 já matou 886 pessoas desde o início do ano até o dia 4 de junho, segundo novo boletim 
divulgado pelo Ministério da Saúde. Em uma semana, desde a divulgação do boletim anterior, foram 
registradas 122 novas mortes pelo vírus. 

No ano passado inteiro, o país registrou 36 mortes por H1N1; em 2014, tinham sido 163 mortes e, 
em 2013, 768 óbitos pelo vírus. 

Ao todo, foram notificados 4.581 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza 
A/H1N1 ao longo de 2016. A SRAG é uma complicação da gripe. Em uma semana, foram registrados 
603 novos casos de SRAG por H1N1 no país. 

Além das mortes pela influenza A/H1N1, houve ainda 93 mortes por outros tipos de influenza. São 
Paulo foi o estado com o maior número de mortes por influenza, correspondendo a 45% do total no 
país. 

Segundo o Ministério da Saúde, a campanha nacional de vacinação contra a gripe vacinou mais de 
47,6 milhões de pessoas, o que corresponde a 95,5% do público-alvo. A campanha é destinada a 
alguns grupos prioritários: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, mulheres que deram à luz há 
menos de 45 dias, idosos, profissionais da saúde, povos indígenas e pessoas portadoras de doenças 
crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade. 

A vacina aplicada é a trivalente, que protege contra H1N1, H3N2 (ambos vírus da Influenza A) e uma 
cepa da Influenza B. A campanha se encerrou no dia 20 de maio. 

Número de mortes por H1N1 por estado 
São Paulo: 402 
Rio Grande do Sul: 105 
Paraná: 72 
Goiás: 46 
Rio de Janeiro: 42 
Santa Catarina: 28 
Mato Grosso do Sul: 33 
Espírito Santo: 26 
Minas Gerais: 23 
Bahia: 19 
Pará: 21 
Pernambuco: 14 
Distrito Federal: 12 
Paraíba: 9 
Ceará: 8 
Mato Grosso: 6 
Rio Grande do Norte: 7 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/06/h1n1-ja-provocou-886-mortes-este-ano-no-brasil-segundo-ministerio.html
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Alagoas: 5 
Amapá: 4 
Amazonas: 2 
Maranhão: 1 
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SURTO DE CAXUMBA É O MAIOR DESDE 2008 
22.06.16 - 07h57 

O número de casos de caxumba registrados neste ano no Estado de São Paulo já é o maior desde 
2008, segundo balanço do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria Estadual da 
Saúde. Até o dia 16 de junho, quando foi divulgado o último levantamento, foram contabilizados 842 
casos. Entre 2009 e 2015, o número variou, no ano inteiro, entre 118 (2014) e 671 (em 2015). Em 
todo 2008, foram 3.394 registros.  

A imunização incompleta de parte da população, que não tomou as duas doses da vacina, e o fato de 
o vírus estar mais atuante estão entre as razões apresentadas por infectologistas para o aumento dos 
surtos.  

“Não tem uma explicação certeira para isso, mas sabemos que é um vírus altamente infectante e ele 
está circulando mais. Temos uma faixa de pessoas que não foram vacinadas adequadamente para a 
caxumba, porque é preciso ter duas doses e, antes de 2000, a padronização do esquema vacinal era 
diferente”, explica Ralcyon Teixeira, médico infectologista e supervisor do pronto-socorro do 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas.  

Ele explica que o período de incubação da doença é grande e que, mesmo antes da manifestação de 
sintomas – inflamação das glândulas salivares, dor de cabeça e febre -, a pessoa já pode transmitir a 
caxumba. “O prazo de incubação é de 16 a 18 dias, mas pode se manifestar em até 25 dias e a pessoa 
já começa a expelir o vírus.”  

Em janeiro deste ano, a infectologista Luciana Marques Sansão Borges, de 31 anos, teve caxumba, 
que se manifestou em ambos os lados do pescoço. Ela conta que ninguém de sua família nem do seu 
ambiente de trabalho estava com a doença. “Foi depois da virada do ano e não tinha ido a nenhum 
lugar com aglomeração. Fiquei nove dias afastada do trabalho.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://istoe.com.br/surto-de-caxumba-e-o-maior-desde-2008/
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INSTITUTO BUTANTÃ COMEÇA A TESTAR VACINA CONTRA A DENGUE EM TODO O PAÍS 
25/6/2016 às 10h40 

Os testes da terceira e última etapa da vacina contra a dengue, que já vinham sendo feitos desde 
fevereiro com 1,2 mil voluntários recrutados pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP), começaram a ser realizados também, nessa quinta-feira (23), com 
1,2 mil voluntários na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), no interior paulista. 

O Hospital das Clínicas e a Famerp são dois dos 14 centros de estudo credenciados pelo Instituto 
Butantã — que desenvolve a vacina —, onde serão feitos os testes da terceira etapa do projeto. Esta 
fase envolverá 17 mil pessoas em 13 cidades, nas cinco regiões do país. Na próxima semana, segundo 
o instituto, um centro em Manaus (AM) e outro em Boa Vista (RO) também darão início aos 
trabalhos. 

A última etapa da pesquisa servirá para comprovar a eficácia da vacina. Do total de voluntários, dois 
terços receberão a vacina e um terço receberá placebo, que é uma substância com as mesmas 
características da vacina, mas sem os vírus, ou seja, sem efeito. Ninguém — nem a equipe médica e 
nem o voluntário — saberá quem vai receber a vacina e quem receberá o placebo. O objetivo é 
descobrir, a partir dos exames do material coletado desses voluntários, se quem tomou a vacina 
ficou protegido e se quem tomou o placebo contraiu a doença. 

Segundo Jorge Kalil. diretor do Instituto Butantã, São José do Rio Preto é a única cidade sem ser uma 
capital que participará desta etapa. “É o único centro que não está em uma capital. [São José do] Rio 
Preto tem uma medicina de muito boa qualidade e está em uma região onde é muito forte a dengue. 
Então, é  lugar bom para a gente testar [a vacina]”, disse Kalil, em entrevista à Agência Brasil. 

Em São José do Rio Preto, a vacinação e o acompanhamento dos voluntários pela Famerp são feitos 
em uma Unidade Básica de Saúde. As pessoas que participarão do teste são voluntárias, saudáveis, 
que já tiveram ou não dengue em algum momento da vida e que se enquadrem em três faixas 
etárias: 2 a 6 anos, 7 a 17  e 18 a 59. Eles são acompanhados pela equipe médica por um período de 
cinco anos para verificar quanto tempo dura a proteção oferecida pela vacina. 

“Essa última etapa significa que, nos 14 centros, vamos vacinar 17 mil pessoas em três faixas etárias. 
Vamos começar pelos adultos, depois os adolescentes e, em seguida, as crianças. Vamos dar a vacina 
em um estudo chamado de duplo cego aleatório, ou seja, nem a pessoa que administra nem a que 
recebe sabe se está tomando a vacina ou o placebo. Vamos ver os casos que vão ocorrer 
naturalmente de dengue. Há um comitê de observação que sabe quem recebeu uma coisa ou outra 
[placebo ou vacina], e que vai observar, por cálculos estatísticos, para mostrar se a vacina protege e 
em que percentual. Esperamos que proteja entre 80% e 90%”, acrescentou Kalil. 

 

http://noticias.r7.com/saude/instituto-butanta-comeca-a-testar-vacina-contra-a-dengue-em-todo-o-pais-25062016
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Segundo ele, a última etapa de testes pode durar em torno de um ano. "Podemos ter a resposta 
daqui a um ano, mas vamos acompanhar esses indivíduos por cinco anos porque queremos saber 
como eles vão se comportando nesse período: se ainda estarão protegidos contra a dengue e se 
haverá necessidade de uma dose de reforço no futuro”, disse. 

O instituto estima que a vacina esteja disponível para registro até 2018. “Essa vacina é importante 
para o mundo todo. Há 3 bilhões de pessoas no mundo que têm risco de contrair a dengue e existem 
no Brasil, por ano, mais de 3 milhões de casos da doença, com mortalidade relativamente elevada”, 
acrescentou o diretor do instituto. 

A vacina contra a dengue tem potencial para proteger contra quatro vírus da doença com uma única 
dose. Ela é produzida com vírus vivos, mas geneticamente enfraquecidos. Com os vírus vivos, a 
resposta imunológica é maior, mas como eles estão atenuados, não há potencial para provocar a 
doença. 

Nas etapas anteriores, a vacina foi testada em 900 pessoas: 600 na primeira fase de testes clínicos, 
feita nos Estados Unidos, e 300 na segunda etapa, realizada na cidade de São Paulo em parceria com 
a Faculdade de Medicina da USP (por meio do Hospital das Clínicas e do Instituto da Criança) e com o 
Instituto Adolfo Lutz. 

Segundo Kalil, as demais fases de testes demonstraram que a vacina tem se comportado bem. “Se 
pegarmos todos os casos das outras fases, quando olhamos o nível de anticorpos neutralizantes 
produzidos, ou seja, o número de anticorpos que não deixam o vírus proliferar, vemos que ela 
induziu uma resposta muito forte contra os quatro sorotipos. Além de anticorpos, a vacina induz uma 
resposta celular, ou seja, a vacina ensina linfócitos chamados T a se defenderem do vírus e isso é um 
coadjuvante muito importante da resposta antiviral”, comentou. 


