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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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CHIKUNGUNYA DESAFIA CIÊNCIA E JÁ MATA MAIS QUE DENGUE E ZIKA NO NORDESTE 
12/07/2016 06h00 

O número de mortes confirmadas por chikungunya no Nordeste está desafiando médicos e 
pesquisadores a buscar explicações do porquê de uma doença de taxa de mortalidade baixa 
apresentar saltos fora do padrão normal da doença. A doença é transmitida pelos mosquitos Aedes 
aegypti e Aedes albopictus. 
 
A chikungunya foi motivo confirmado de 45 mortes no 1° semestre na região, contra 35 mortes por 
dengue e cinco pelo vírus da zika. O número de mortes ainda deve crescer consideravelmente, já que 
há outras 400 mortes por arboviroses em investigação nestes Estados, todas sem causa confirmada. 
O levantamento feito pelo UOL inclui dados das secretarias estaduais de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. O governo de Sergipe não indica a 
quantidade de mortes em seus boletins divulgados nem a secretaria estadual de Saúde informou o 
número. 

 
O Nordeste é a região do Brasil que mais sofre com o vírus, segundo o Ministério da Saúde. Até o fim 
de maio, 107 mil pessoas foram infectadas pela febre chikungunya --a região tem 87% das infecções 
registradas em todo o país. O número de pessoas infectadas no Brasil em 2016 já é quase nove vezes 
maior que as registradas em todo o ano passado: 13 mil. 

Assim como dengue e zika, não existe um tratamento específico para chikungunya. Os sintomas são 
tratados com medicação para a febre e dores articulares. 

A dispersão da febre chikungunya pelo Nordeste tem deixado um rastro de adultos e idosos com 
dores crônicas graves que sobrecarrega os serviços de saúde, além de um número ainda não 
explicado de mortes. Os boletins das secretarias de saúde estaduais trazem aletas da gravidade da 
situação. No primeiro semestre de 2016, o número de mortes por arbovirores cresceu 426% no Rio 
Grande do Norte. O Estado é o que tem maior incidência de chikungunya do país.  

Os índices de mortes apontados pelos Estados apontam para um mais vítimas fatais entre os 
infectados por chikungunya que entre os infectados por dengue. 

Em Pernambuco, Estado líder em mortes pela doença na região, o índice de mortalidade de 
chikungunya é seis vezes maior que o da dengue. Até junho, foram sete mortes confirmadas de 
dengue para 19.304 pessoas infectadas (média de 0,4 morte para mil casos). Já no caso da 
chikungunya, são 11.273 casos confirmados de infecção, com 26 mortes: 2,1 para cada mil casos. 

O índice é maior do que o apresentado na literatura médica. A letalidade de dengue nas Américas em 
2014 foi de 0,7 óbitos por mil casos, enquanto o de chikungunya era de 0,2 por mil casos.  

O infectologista Kleber Luz, integrante do grupo de cientistas do Ministério da Saúde que investiga o 
problema, diz que essa taxa de mortalidade "aparentemente" maior para a febre que no caso de 
outras arboviroses intriga os especialistas. 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2016/07/12/chikungunya-desafia-ciencia-e-ja-mata-mais-que-dengue-e-zika-juntos-no-ne.htm
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[As mortes] têm preocupado muito a comunidade científica, realmente é um comportamento 
estranho da doença. A expectativa é que a chikungunya não produzisse óbitos. A coisa ganhou uma 
dimensão maior" Kleber Luz, professor da UFRN 
 
Para o Ministério da Saúde, ainda é preciso investigar mais detalhadamente as mortes por 
chikungunya "para que seja possível determinar se há outros fatores associados, como doenças 
prévias, comorbidades, uso de medicamentos, entre outros". Luz diz que o Ministério da Saúde vai 
debater um protocolo para investigar o problema. Ele diz que, no final de julho, um grupo da 
comunidade científica deve se reunir em João Pessoa para essa discussão. 

Luz indica que há duas teorias mais prováveis para as mortes. "Temos vistos alguns casos em que o 
vírus tem invadido o sistema neurológico, causando encefalite grave, e em crianças há um quadro 
clássico com múltiplas lesões de pele, mas isso já era esperado. Uma outra possibilidade é que, no 
Brasil, a venda é livre de todos os remédios, com exceção dos antibióticos; ao adoecerem e por 
terem muita dor, os pacientes talvez estejam usando anti-inflamatórios e corticoides", diz.  

O uso de remédios pode, ao mesmo tempo, tornar a doença mais grave e comprometer a imunidade 
dos infectados. "É como se deixasse o caminho livre para o vírus matar", explicou o infectologista.  

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2016/04/26/em-reuniao-emergencial-governo-encomenda-protocolo-de-chikungunya.htm
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CASOS DE H1N1 CONTINUAM CRESCENDO E IDOSOS E CARDIOPATAS SÃO OS MAIS 

ATINGIDOS 
Publicado por CdBem: 12/07/2016 

O número de casos de pessoas infectadas pelo vírus H1N1 vem crescendo a cada semana e os mais 
atingidos são os idosos e cardiopatas. De acordo com o último informe epidemiológico divulgado 
pelo Ministério da Saúde, que corresponde ao período de 3 de janeiro a 26 de junho, foram 
registrados no Brasil mais de seis mil casos da forma grave de H1N1 e mais de mil mortes. Além das 
mortes pela influenza A/H1N1, também foram registrados 872 casos e 113 mortes por outros tipos 
de influenza. 

Entre os óbitos por influenza, mais de 70% dos indivíduos apresentaram pelo menos um fator de 
risco para complicação. Entre os principais atingidos estão os adultos com mais de 60 anos, os 
cardiopatas, os diabéticos e os pneumopatas. 

– Os cardiopatas estão em segundo lugar no número de óbitos por influenza. Esse é um dado muito 
preocupante. A presença de doença cardiovascular é uma condição de risco para complicações em 
pacientes com gripe, sendo as mais comuns, pneumonia bacteriana ou por outros vírus, sinusite, 
otite, desidratação e piora das doenças crônicas como piora da cardiopatia, asma, diabetes. Outra 
possível complicação é pneumonia por influenza, que ocorre predominantemente em pessoas com 
doenças cardíacas ou em mulheres grávidas – explica Dra. Giovanna Ianini, infectologista e 
coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Instituto Nacional de 
Cardiologia (INC). 

A infectologista reforça que a vacinação anual contra influenza é uma importante medida utilizada 
para se prevenir da doença e que, caso sejam identificados os sintomas da gripe, deve-se procurar 
rapidamente um hospital para avaliação médica. 

– É importante que as pessoas, principalmente as do grupo de risco, fiquem atentas a alguns sinais. 
Procure uma unidade de saúde na presença de febre de início súbito, acompanhada de tosse ou dor 
de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dores no corpo ou dores nas 
articulações. O ideal é que o tratamento com medicamentos antivirais seja realizado em até 48 horas 
após o início dos sintomas – esclarece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.correiodobrasil.com.br/casos-de-h1n1-continuam-crescendo-e-idosos-e-cardiopatas-sao-os-mais-atingidos/
http://www.correiodobrasil.com.br/author/cdb/
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DENGUE AUMENTA 108% NA PB E ESTADO TEM MAIS DE 12 MIL CASOS SUSPEITOS DE 

CHIKUNGUNYA 

14/07/2016 | 10h46min 

  

No período de 1º de janeiro a 7 de julho deste ano (27ª semana epidemiológica de sintomas), foram 
notificados na Paraíba 35.044 casos prováveis de dengue, segundo o boletim divulgado nesta quarta-
feira (13) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Em 2015, no mesmo período, foram registrados 
16.821 casos suspeitos da doença, evidenciando um aumento de 108,33%. 

Foram notificados 34 óbitos suspeitos de dengue, sendo quatro confirmados, dez descartados e 20 
seguem em investigação. Segundo a Gerência Executiva de Vigilância em Saúde da SES, a 
investigação cursa com busca de informações domiciliares, ambulatoriais e hospitalares, conforme 
Protocolo do Ministério da Saúde. 

No mesmo período foram notificados 12.957 casos suspeitos de chikungunya. Foram notificados, 
também, 13 óbitos suspeitos da doença nos municípios de Monteiro (1), Aroeiras (1), João Pessoa 
(6), São José do Umbuzeiro (1), Soledade (1), Araruna (1) e Santa Cecília (1). Registrou-se, também, 
14 óbitos de casos suspeitos de chikungunya, sendo três confirmados e os demais em investigação. 

O Boletim Epidemiológico Nº8 destaca que a faixa etária dos óbitos suspeitos para dengue e 
chikungunya varia de recém-nascido até 92 anos, o que mostra a susceptibilidade independente da 
idade. “Destacamos que a estratégia mais efetiva para evitar os óbitos causados pela dengue, zika e 
chikungunya é a detecção precoce dos casos suspeitos combinada com o manejo correto, de acordo 
com o agravo. Ao apresentar sintomas, o usuário deve procurar imediatamente a Equipe de Saúde da 
Família ou serviço de saúde mais próximo”, recomenda a gerente executiva de Vigilância em Saúde 
da SES, Renata Nóbrega. 

Com relação ao zika vírus, de 1º de janeiro a 18 de junho de 2016, foram registrados 3.624 casos 
notificados como suspeitos (Sinan NET). Existem atualmente na Paraíba três Unidades Sentinelas do 
zika vírus implantadas (Bayeux, Campina Grande e Monteiro), conforme recomendação do Ministério 
da Saúde. 

Situação Laboratorial – Em 2016, foram analisados pelo Laboratório Centtral de Saúde Pública da 
Paraíba (Lacen-PB), 4.673 amostras sorológicas para dengue (650 reagentes, 3.931 não reagentes e 
163 indeterminadas). Este ano já existem exames comprobatórios da circulação da doença em 92 
municípios. 

Os municípios devem coletar amostra de pelo menos 10% dos casos suspeitos por dengue, sendo o 
antígeno NS1 (em amostras de sangue) do 1º ao 3º dia de início dos sintomas e sorologia do 7º ao 
28º dia de sintomas. Todas as amostras devem ser acondicionadas adequadamente para garantir a 
qualidade do material biológico. 

http://www.paraiba.com.br/2016/07/14/28025-dengue-aumenta-108-na-pb-e-estado-tem-mais-de-12-mil-casos-suspeitos-de-chikungunya-veja-boletim
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“Para todos os casos com sinais de alarme, graves e óbitos suspeitos de dengue, a SES recomenda a 
coleta oportuna e envio imediato ao Lacen-PB. Para os municípios que ainda não isolaram o vírus 
continua a recomendação do envio oportuno do isolamento viral até o 5º dia de sintomas, enviado 
em 24 h para o Lacen-PB devidamente acondicionado”, reforçou Renata Nóbrega. 

Quanto ao zika, em 2015 foi detectada a doença aguda por este vírus nos municípios de João Pessoa, 
Campina Grande, Olivedos e Cajazeiras. Já em 2016, exames laboratoriais comprovaram a circulação 
da doença nos municípios de Caldas Brandão, João Pessoa, Guarabira, Conceição, Pilões, Itabaiana, 
Sapé e Campina Grande. 

Sobre a chikungunya, em 2015, houve a confirmação laboratorial em Monteiro. Em 2016 já existem 
exames comprobatórios da circulação da doença em 87 municípios. Este ano foram analisadas no 
Lacen-PB 3.598 amostras sorológicas para chikungunya (1.916 reagentes, 1.580 não reagentes, 1 
inconclusivo e 102 indeterminadas). 

“Lembramos que o Lacen-PB é o serviço de referência estadual para análise das amostras, ficando 
sob a responsabilidade dos serviços municipais a realização das coletas de material biológico. Para 
realização da análise o Lacen-PB necessita que o caso esteja cadastrado no Gerenciador de Ambiente 
Laboratorial (Gal) e notificado no sistema oficial do Ministério da Saúde (Sinan)”, destacou Renata. 

Guillain-Barré e outras manifestações neurológicas – Foram informados pelos serviços hospitalares, 
de julho de 2015 até o momento, 38 casos suspeitos, sendo 16 descartados, seis confirmados e 16 
em investigação por suspeita de ter correlação com chikungunya e/ou zika vírus e/ou dengue. 

A SES, por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde, vem recomendando a todos os 
serviços de saúde a comunicação à Área Técnica Estadual da Vigilância Epidemiológica e a 
Coordenação Estadual dos Núcleos Hospitalares de Vigilância Epidemiológica, por meio de formulário 
com dados específicos, com o objetivo de acompanhar e investigar quais possíveis agentes 
etiológicos desencadearam as manifestações neurológicas com infecção viral prévia de até 60 dias 
antes. 
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SURTO DO ZIKA VÍRUS DEVE ACABAR SOZINHO ATÉ 2019, DIZ CIENTISTAS 
14/07/2016 18:00 

 
Cientistas britânicos afirmaram que o surto do zika vírus na América Latina deve acabar sozinho nos 
próximos três anos. Segundo os pesquisadores do Imperial College London, na próxima década a 
doença ainda deve aparecer em alguns lugares, mas uma nova epidemia será improvável de 
acontecer. A análise foi publicada na revista Science. 

Os especialistas explicaram que as pessoas ficam imunes ao zika vírus após serem infectadas pela 
primeira vez. Deste modo, mais e mais pessoas produzem anticorpos contra doença, fazendo com 
que a transmissão não se sustente em larga escala. O tempo para que surja uma nova geração de 
pessoas sem a proteção natural contra o vírus é de dez anos. 
Leia mais: Combate ao zika vírus recebe R$ 420 milhões do orçamento federal 
De acordo com Neil Ferguson, que liderou o estudo, os especialistas usaram todos os dados 
disponíveis, atualmente, sobre o zika para avaliar como a doença se comportará no futuro. “Nossa 
análise sugere que não é possível conter o avanço da zika, mas que a epidemia vai acabar sozinha em 
dois ou três anos", afirmou o cientista. 

Segundo a análise, combater o mosquito transmissor do zika pode retardar o fim da epidemia. A 
transmissão entre as pessoas seria o melhor para que o problema acabasse mais rapidamente. Além 
disso, tentar acabar com o Aedes Aegipty já se mostrou ineficaz no caso da dengue. 

“Experiências prévias mostram que controlar o alastramento do mosquito é incrivelmente difícil. 
Além disso, os esforços para conter a epidemia precisariam ter sido implementados muito antes na 
epidemia de zika para que tivessem efeito - mas quando se notou a escala do problema já era tarde 
demais", completou Ferguson. 

Caso as previsões estejam certas, até o final de 2017 os casos da doença já deverão ter diminuído 
consideravelmente. Sendo assim, as vacinas que estão sendo criadas agora ficarão prontas para 
testes apenas quando não haverá pacientes infectados suficientes para os ensaios clínicos. 

Em março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia feito um alerta sobre a possibilidade das 
vacinas só ficarem prontas tarde demais para provocar um impacto real na atual epidemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-07-14/fim-epidemia-zika.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-07-14/zika-nas-olimpiadas.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-07-13/combate-ao-zika-virus.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/2016-03-09/vacina-contra-zika-virus-pode-chegar-tarde-demais-alerta-oms.html
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RISCO DE SURTO DE ZIKA NAS OLIMPÍADAS É BAIXO, DIZEM ESTADOS UNIDOS 
14/07/2016 13:02 

 
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos publicou nessa quarta-feira 
(13) um relatório dizendo que o risco global de um surto de zika nas Olimpíadas é baixo. 

No entanto, o CDC alertou que os Jogos poderiam levar a doença a países que ele ainda não chegou. 
As observações do CDC dão suporte à conclusão que a Organização Mundial de Saúde (OMS) chegou 
no mês passado: não há necessidade de adiamento dos Jogos do Rio por um possível surto de zika 
nas Olimpíadas. 
A análise do CDC mostra que os visitantes esperados a comparecer aos Jogos Olímpicos, que devem 
somar de 350 mil a 500 mil, representam menos de 0,25% de todos os turistas que viajaram em 2015 
para áreas afetadas pelo vírus no mundo. 

"A contribuição relativa da Olimpíada é realmente muito pequena" afirmou Martin Cetron, diretor da 
divisão do CDC que cuida de migração global e quarentena. Além disso, Cetron ressaltou que o Aedes 
aegypti, mosquito que transmite o vírus, deve estar em baixa durante os Jogos, já que o evento 
acontecerá durante o inverno, entre os dias 5 e 21 de agosto. 
Preocupação 

Há meses, cientistas e atletas têm mostrado preocupação com a realização dos Jogos Olimpícos no 
Rio de Janeiro por causa dos recentes casos de zika vírus na capital fluminense. 

Em junho, um grupo de cientistas fez uma carta pedindo para que a Organização Mundial da Saúde e 
o Comitê Olímpico Internacional adiassem as Olimpíadas ou mudassem a sede dos Jogos. Apesar da 
pressão, a OMS garantiu a segurança de atletas, turistas e moradores quanto ao surto do vírus 
durante as competições e se negou a pedir o adiamento do evento ao COI. 
A organização baseia sua decisão em estudos e projeções sobre a ploriferação do vírus durante as 
Olimpíadas. Pesquisas feitas no Brasil e no exterior apontam que o risco de uma epidemia entre 
turistas e atletas é muito baixo. 
Medidas 

Por outro lado, o governo brasileiro planeja uma série de medidas para diminuir qualquer risco de 
surto de zika nas Olimpíadas. Entre elas, está a compra em larga quantidade de um teste rápido para 
detecção do vírus, tecnologia desenvolvida por um laboratório baiano. 
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