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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 VÍRUS - EUA (16), TRANSMISSÃO NÃO-SEXUAL PESSOA-PESSOA 
Published Date: 2016-09-30 23:15:54 
 
 

 
Epidemic transmission of Zika virus (ZIKV) has rapidly occurred in the Americas, with most cases 
limited to mild or asymptomatic disease (1,2). To date, nine deaths from ZIKV infection that were 
unrelated to the Guillain-Barre syndrome have been confirmed in adults (1). Here, we report a 
rapidly progressive, fatal ZIKV infection acquired outside the United States and secondary local 
transmission in the absence of known risk factors for ZIKV infection. 
 
Patient 1, a 73-year-old man who had emigrated to the United States from Mexico in 2003, was 
admitted to a hospital in Salt Lake City with hypotension and abdominal pain. Radiation therapy for 
stage IIB prostate cancer had been completed 1 month earlier, and he was receiving antiandrogen 
therapy but was otherwise not systemically immunocompromised. Eight days before admission, he 
had returned from a 3-week trip to the southwest coast of Mexico, where ZIKV transmission had 
been reported. He was well during his trip but reported being bitten by mosquitoes. After returning 
home, he reported having abdominal pain, pharyngitis, and fever, which was followed by 
conjunctivitis, nonbloody diarrhea, and myalgias. 
 
On the day of admission, hypotension and dyspnea had developed. The patient was alert and 
oriented with no fever but with tachypnea and tachycardia. He remained hypotensive after the 
administration of intravenous fluids, and vasopressors and broad-spectrum antibiotics were initiated. 
The physical examination was remarkable for marked erythematous conjunctivitis with profuse 
tearing and soft-palate petechiae, tachypnea, and moderate, diffuse abdominal pain with mild 
guarding. A tourniquet test (which is often performed in patients in whom dengue is suspected) was 
negative. 
 
Laboratory testing revealed metabolic acidosis, an elevated venous lactate level, renal insufficiency, 
mild hypoglycemia, elevated aminotransferase levels, leukocytosis with 44% band forms, anemia, 
and marked thrombocytopenia. (Details are provided in the Supplementary Appendix, available with 
the full text of this letter at NEJM.org.) Testing for malaria and blood cultures were negative. A 
presumptive diagnosis of dengue shock syndrome was made. The patient's clinical deterioration 
progressed, with progressive respiratory and renal failure, metabolic acidosis, and hepatitis. On day 4 
of hospitalization, the patient died shortly after care was withdrawn. 
 
Testing was negative for dengue virus (DENV) on polymerase-chain-reaction (PCR) assay. Serologic 
analysis for DENV was consistent with remote infection, with a highly elevated IgG level and an 
equivocal IgM level. Serum testing for ZIKV on real-time PCR assay was positive, with a threshold 
cycle of 17 and a very high estimated viral load of 2.0Ã--108 ZIKV genome copies per milliliter. High-
throughput sequencing of RNA revealed the presence of a ZIKV strain that shared 99.8% of the 
genome sequence with a strain isolated from a mosquito in Chiapas, Mexico, in 2016. 
 

http://www.promedmail.org/
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No other putative pathogen was detected by routine diagnostic testing and RNA sequencing (3). 
 
Five days after Patient 1 died, Patient 2, a previously healthy 38-year-old man with no known 
coexisting illnesses who had visited Patient 1 in the hospital, reported having conjunctivitis, fevers, 
myalgia, and facial maculopapular rash. The rash became generalized but resolved within 7 days. On 
day 7 after the onset of symptoms, urinalysis was positive for ZIKV but serum was negative on PCR 
assay. Serum IgM antibody to ZIKV was positive. Patient 2 reported having assisted a nurse in 
repositioning Patient 1 in bed without using gloves. Patient 2 also reported having wiped Patient 1's 
eyes during the hospitalization but reported having had no other overt contact with blood or other 
body fluids, including splashes or mucous membrane exposure. No health care workers who had 
contact with Patient 1 reported having symptomatic illness. 
 
It is likely that Patient 2 acquired the infection from Patient 1, since Patient 2 had not traveled to an 
area in which ZIKV is endemic in more than 9 months and had not had sex with a partner who had 
traveled to such areas. Given the very high level of viremia in Patient 1, infectious levels of virus may 
have been present in sweat or tears, both of which Patient 2 contacted without gloves. Transmission 
of the infection through a mosquito bite appears to be unlikely, since aedes species that are known 
to transmit ZIKV have not been detected in the Salt Lake City area (4). In addition, the second case 
occurred 7 to 10 days after contact with the index patient in the hospital, which implicates direct 
contact during hospitalization. 
 
These two cases illustrate several important points. The spectrum of those at risk for fulminant ZIKV 
infection may be broader than previously recognized, and those who are not severely 
immunocompromised or chronically ill may nevertheless be at risk for fatal infection. The effect of 
previous infection with related flaviviruses cannot be assessed and may increase the risk of severe 
ZIKV infection. The transmission of flaviviruses through intact skin or mucous membranes, although 
uncommon, has been shown in experimental animal models and in at least one human case (5). 
Whether contact with highly infectious body fluids from patients with severe ZIKV infection poses an 
increased risk of transmission is an important question that requires further research. 
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ZIKA VÍRUS – EUA. TRANSMISSÃO NÃO-SEXUAL PESSOA-PESSOA (NOTÍCIA TRADUZIDA 

UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 

 

Transmissão epidêmica do vírus Zika (ZIKV) Rapidamente ocorreu nas Américas, com a maioria dos 

casos limitados a doença leve ou assintomática (1,2). Até o momento, nove mortes ZIKV de infecção 

não relacionada com a síndrome que estava de Guillain-Barre foram confirmados em adultos (1). 

Aqui, nós relatamos a rapidamente progressiva, infecção ZIKV fatal adquiridos fora dos Estados 

Unidos e da transmissão secundária local na ausência de fatores de risco conhecidos para ZIKV 

infecção. 

O paciente 1, um homem de 73 anos de idade, emigrou para que tiveram a Estados Unidos do 

México, em 2003, foi internado em um hospital em Salt Lake City com dor abdominal e hipotensão. A 

terapia de radiação para IIB estágio do câncer de próstata tinha sido concluída um mês antes, e eu 

estava a receber terapia anti-andrógeno, mas não foi sistemicamente Caso contrário 

imunocomprometidos. Oito dias antes da admissão, tive de voltar de uma viagem de 3 semanas à 

costa sudoeste do México, onde a transmissão ZIKV tinha sido relatado. I foi bem relatada durante 

sua viagem, mas ser mordido por mosquitos. Depois de voltar para casa, tenho dor abdominal 

relataram ter, faringite e febre, que foi seguido por conjuntivite, sem sangue diarreia, e mialgias. 

No dia da admissão, hipotensão e dispnéia tinha desenvolvido. O paciente estava alerta e orientado 

sem febre, mas taquipnéia e taquicardia Com. Fiquei hipotensor após a administração de fluidos 

intravenosos e vasopressores e antibióticos de amplo espectro foram iniciadas. O exame físico foi 

notável para a conjuntivite marcada eritematosas com lacrimejamento abundante e petéquias soft-

paladar, taquipnéia e, dor abdominal difusa moderada com proteção leve. A prova do laço (que é 

muitas vezes realizado em pacientes em dengue quais se suspeita) foi negativa. 

O teste de laboratório revelou acidose metabólica, um nível de lactato venosa elevada, insuficiência 

renal, hipoglicemia leve, os níveis das transaminases elevados, leucocitose com formas banda 44%, 

anemia, trombocitopenia e marcou. (Detalhes são fornecidos no Apêndice Suplementar, disponível 

com o texto integral da carta this em NEJM.org.) O teste para culturas de malária e de sangue foram 

negativos. O diagnóstico presuntivo da síndrome do choque da dengue foi feito. deterioração clínica 

do paciente progrediu, com respiratória progressiva e insuficiência renal, acidose metabólica, e 

hepatite. No dia 4 de internação, o paciente morreu pouco depois de cuidado foi retirada. 

O teste foi negativo para o vírus da dengue (DENV) sobre polimerase em cadeia da reacção (PCR). 

análise sorológica para a infecção pelo DENV foi consistente com controle remoto, com um nível de 

IgG altamente elevada e um nível de IgM equívoco. teste de soro para ZIKV no ensaio de PCR em 

tempo real foi positivo, com um limite de ciclo de 17 e uma carga viral muito alta de 2.0A estimado - 

108 cópias por mililitro genoma ZIKV. High-throughput seqüenciamento do RNA revelou a presença 

de um ZIKV estirpe 99,8% que compartilharam sequência do genoma da cepa isolada de um 

mosquito em um Chiapas, no México, em 2016. 
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Nenhum outro patógeno putativo foi detectada por meio de testes de diagnóstico de rotina e 

sequenciação de ARN (3). 

Cinco dias após a paciente 1 morreram, o paciente 2, um homem de 38 anos Anteriormente saudável 

de idade sem coexistindo conhecido doenças paciente que tinha visitado 1 no hospital, relataram ter 

conjuntivite, febre, mialgia, exantema maculopapular e facial. A erupção generalizada Tornou-se, 

mas resolvidos no prazo de 7 dias. No dia 7, após o início dos sintomas, urina foi positiva para ZIKV 

soro, mas era negativo em teste de PCR. anticorpo IgM sérica para ZIKV foi positiva. Paciente 2 

relataram ter uma enfermeira assistida no reposicionamento do paciente 1 na cama sem usar luvas. 

Também paciente 2 paciente relatou Tendo olhos 1 do limpou Durante a internação, mas relatou 

quase nenhuma outra ostensiva TINHA Tendo contato com sangue ou outros fluidos corporais, 

membranas mucosas ou salpicos incluindo a exposição. Não há profissionais de saúde com contato 

com o paciente que tinha relataram ter uma doença sintomática. 

É provável que o Paciente 2 adquiriu a infecção a partir de 1 Paciente 2 uma vez que nem tinha 

viajado para uma área em ZIKV que é endêmica em mais de nove meses e não tinha tido relações 

sexuais com um parceiro que tinha viajado para tais áreas. Dado o elevado nível de viremia em 1 

níveis Paciente de vírus infeccioso pode ter estado presente no suor ou lágrimas, ambos Paciente 2 

Contactado sem luvas. A transmissão da infecção através de uma picada de mosquito Parece ser 

improvável, pois as espécies aedes que são conhecidos por transmitir ZIKV não foram detectados na 

área de Salt Lake City (4). Além disso, o segundo caso ocorreu após 7 a 10 dias contato com o 

paciente índice no hospital, o que implica um contato direto durante a hospitalização. 

Estes dois casos ilustram vários pontos importantes. O espectro das pessoas em risco para ZIKV 

infecção fulminante pode ser mais ampla do que anteriormente reconhecido, e aqueles que não 

estão gravemente imunocomprometidos ou doentes crónicos, apesar de poderem estar em risco de 

infecção fatal. O efeito do flavivirus infecção relacionada anteriores Com não pode ser avaliado e 

pode aumentar o risco de ZIKV infecção grave. A transmissão de flavivírus através de pele intacta ou 

membranas mucosas, Embora raro, tem-se demonstrado em modelos animais experimentais e em 

pelo menos um caso humano (5). Se o contato com fluidos corporais altamente infecciosas de 

pacientes com infecção grave ZIKV representa um risco acrescido de transmissão é um importante 

Essa questão requer mais pesquisas. 
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MAIS DE 100 CASOS AUTÓCTONES DE ZIKA SÃO REGISTRADOS NA FLÓRIDA, NOS EUA 
26 SET 2016 

O surto de zika de transmissão local detectado na Flórida em julho deste ano, o único que existe por 
enquanto no território continental dos Estados Unidos, superou uma centena de casos, informou o 
Departamento de Saúde do estado. 

De acordo com um boletim divulgado nesta segunda-feira, já são 105 pessoas infectadas com zika na 
Flórida e outras 689 que contraíram a doença em viagens ao exterior. 

Além disso, são 90 casos de mulheres grávidas, o grupo que mais desperta preocupação, pois o vírus 
é transmitido da mãe para o feto e o filho pode nascer com macrocefalia, outras más-formações e 
transtornos neurológicos. 

Além da infecção entre mãe e filho através da placenta, a zika é transmitida pelas picadas do 
mosquito Aedes aegypti e de pessoa para pessoa por via sexual. 

O Departamento de Saúde da Flórida considera que na atualidade o único foco de transmissão ativa 
por picadas de mosquito se localiza em Miami Beach. 

Dos últimos dez casos contabilizados, um corresponde a uma pessoa que vive em Palm Beach, ao 
norte de Miami, outros cinco são moradores do condado de Miami-Dade e um de Miami Beach. 

Outros três casos confirmados agora estão relacionados com o foco que esteve ativo no bairro de 
Wynwood, em Miami, que foi o primeiro detectado e que, segundo as autoridades de saúde, já está 
inativo. 

Para combater o surto autóctone de zika, as autoridades estão fumegando com inseticidas por terra 
e ar os possíveis focos de mosquitos e mantêm um controle casa por casa nas áreas afetadas e em 
outras próximas para detectar possíveis casos. 

Ontem, o prefeito do condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, informou que as autoridades 
estaduais pediram que fosse mantida em segredo a localização das armadilhas onde foram 
encontrados os mosquitos que testaram positivo nos exames de detecção da zika. 

O prefeito de Miami-Dade detalhou que o pedido de "confidencialidade" por parte do Departamento 
de Saúde sobre a localização dessas armadilhas tinha como finalidade "proteger a privacidade dos 
moradores" dessas áreas. 

O escritório do governador da Flórida, Rick Scott, informou na semana passada que destinará US$ 25 
milhões do orçamento estadual para pesquisar e desenvolver uma vacina contra o vírus da zika. 
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REGIÃO DAS AMÉRICAS É DECLARADA LIVRE DE SARAMPO 
27 de setembro de 2016  

A região das Américas é a primeira do mundo a ser declarada livre de sarampo, uma doença viral que 
pode causar graves problemas de saúde, inclusive pneumonia, cegueira, inflamação do cérebro e até 
mesmo a morte. Este resultado culmina um esforço de 22 anos que envolveu uma ampla 
administração da vacina contra o sarampo, a caxumba e a rubéola no continente. A declaração da 
eliminação do sarampo foi entregue nesta terça-feira (27) pelo Comitê Internacional de Peritos (CIE) 
de Documentação e Verificação da Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome de Rubéola 
Congênita nas Américas, durante o 55º Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), ao qual comparecerão os Ministros de Saúde da 
Região esta semana. 

O sarampo se torna assim a quinta doença prevenível por vacinação a ser eliminada nas Américas, 
após a erradicação regional da varíola em 1971, da poliomielite em 1994 e da rubéola e síndrome de 
rubéola congênita em 2015. 

“Hoje é um dia histórico para a nossa região e para o mundo. É a prova do notável êxito que se pode 
alcançar quando os países trabalham juntos para alcançar objetivos comuns”, ressaltou Carissa F. 
Etienne, Diretora da OPAS/OMS. “É o resultado de um compromisso assumido há mais de duas 
décadas, em 1994, quando os países das Américas se comprometeram a acabar com o sarampo no 
início do século XXI”. 

Antes de começar a vacinação maciça em 1980, o sarampo causava cerca de 2,6 milhões de mortes 
por ano no mundo e cerca de 101.800 óbitos somente nas Américas entre 1971 e 1979. Um estudo 
sobre a efetividade da eliminação do sarampo na América Latina e no Caribe estima que, com a 
vacinação, os países da região preveniram 3,2 milhões de casos de sarampo e 16.000 mortes entre 
2000 e 2020. 

“Este marco histórico não teria sido possível sem o firme compromisso político dos Estados Membros 
de garantir que todas as crianças tenham acesso às vacinas que salvam vidas. Não teria sido possível 
sem a generosidade e o compromisso dos agentes de saúde e voluntários que trabalharam 
arduamente para levar os benefícios das vacinas a todas as pessoas, inclusive as comunidades 
vulneráveis e de difícil acesso. E não teria sido possível sem a forte liderança e a coordenação da 
OPAS, escritório regional da OMS para as Américas”, afirmou Etienne. 

Desde 2002, quando nas Américas foi notificado o último caso endêmico de sarampo, a região havia 
interrompido a transmissão do vírus. Como o sarampo continua circulando no âmbito mundial, 
alguns países haviam notificado casos importados de outras partes do mundo. Entre o ano passado e 
agosto deste ano, o Comitê Internacional de Peritos (CIE) de Documentação e Verificação da 
Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome de Rubéola Congênita nas Américas, recebeu as 
evidências apresentadas por todos os países da região da eliminação desta doença e as considerou 
satisfatórias para fazer esta declaração. O processo envolveu seis anos de trabalho com os países 
para documentar as evidências da eliminação. 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5248:regiao-das-americas-e-declarada-livre-de-sarampo&Itemid=821
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5248:regiao-das-americas-e-declarada-livre-de-sarampo&catid=1273:noticiasfgcv&Itemid=821
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O sarampo é uma das doenças mais contagiosas, e afeta sobretudo crianças. É transmitido por gotas 
de saliva procedentes do nariz, boca e garganta de pessoas infectadas. Os sintomas consistem em 
febre alta, erupção generalizada em todo o corpo, congestão nasal e irritação ocular. Pode causar 
complicações graves, tais como cegueira, encefalite, diarreia intensa, infecções do ouvido e 
pneumonia, sobretudo em crianças com problemas de nutrição e pacientes imunodeprimidos. 

Como resultado dos esforços de eliminação global do sarampo, em 2015 foram notificados 244.704 
casos de sarampo no mundo, mais da metade na África e Ásia, o que representa uma queda notável 
em relação a anos anteriores. 
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CAUSA DA MORTE DE DETENTA NÃO FOI MENINGITE, DIZ SECRETARIA DE SAÚDE 
06/10/2016 03h38   

A Secretaria Estadualde Saúde de Pernambuco (SES-PE) descartou a hipótese de meningite 
meningocócita como causa da morte de uma detenta da Colônia Penal Feminina do Recife, localizada 
na Zona Oeste da capital pernambucana. , no Hospital Correia Picanço, Zona Norte do Recife, 
apresentando sintomas da doença. Em nota, a SES informou que o resultado do exame de 
hemocultura e da avaliação clínica confirmou uma infecção pela bactéria Staphylococcus aureus, 
agente sem potencial de causar surtos, de acordo com a Secretaria. Após a morte, na  Colônia Penal 
Feminina do Recife O segundo caso notificado na Colônia Penal Feminina ainda está em investigação 
e tem como suspeita mais provável uma meningite bacteriana não meningocócica. Segundo a SES, a 
paciente permanece internada para tratamento no Hospital Correia Picanço e apresenta boa 
evolução clínica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=672562
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ESTUDO REFORÇA LIGAÇÃO ENTRE ZIKA E SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ 
Publicado em 05/10/2016 , às 19 h47 

 
Um grupo de cientistas anunciou a ligação até agora de que a infecção pelo vírus da zika está mesmo 
ligada à síndrome de Guillain-Barré. A pesquisa foi feita por cientistas de seis hospitais da Colômbia, 
em parceria com pesquisadores da Johns Hopkins Medicine (EUA). O estudo foi publicado nesta 
quarta-feira, 5, na revista científica britânica The New England Journal of Medicine.  

Os dados epidemiológicos já apontavam para uma relação entre a síndrome e a zika, mas no novo 
estudo os cientistas apresentam evidências virais e imunológicas em um número substancial de 
pessoas com Guillain-Barré, confirmando a correlação. 

A síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio raro do sistema nervoso, que aparece dias após a 
infecção por vírus ou bactérias Ela ocorre quando o próprio sistema imune do paciente ataca a 
bainha de mielina - espécie de "capa" que recobre as fibras nervosas -, fazendo com que os músculos 
se enfraqueçam e provocando dor, deficiências sensoriais e, em casos muito agudos, paralisia. 

A síndrome é diagnosticada com testes neurológicos que medem a atividade e a velocidade de 
condução de impulsos nervosos. Os cientistas não sabem por que o problema ocorre em algumas 
pessoas e não em outras. 

"No início da epidemia de zika na América do Sul, meus colegas da Colômbia entraram em contato, 
preocupados com o número cada vez maior de pacientes com complicações neurológicas em seus 
hospitais", disse um dos autores do estudo, Carlos Pardo, da Universidade Johns Hopkins. 

Para o novo estudo, a equipe de Pardo desenvolveu estratégias, em parceria com os colegas 
colombianos, para avaliar pacientes com suspeita de problemas neurológicos associados à zika e 
forneceram ferramentas testes virais para amostras de sangue, fluido cerebroespinhal e urina de 68 
pessoas com sintomas de Guillain-Barré. 

Dos 68 pacientes inicialmente avaliados na Colômbia, estudos virais e imunológicos foram 
conduzidos em 42. Depois de algumas análises, os cientistas descobriram que a urina é o fluido mais 
confiável para o diagnóstico de zika em pacientes com Guillain-Barré. 

Os testes revelaram resultados positivos para zika na urina de 17 pacientes. Outros 18 não tinham 
evidências do vírus na urina, mas apresentaram sinais imunológicos da infecção por zika, pela 
presença de anticorpos específicos para o vírus na corrente sanguínea, ou no líquido 
cerebroespinhal. 

Os pacientes eram adultos, sendo 38 homens e 30 mulheres com média de idade de 47 anos. Quase 
todos os pacientes apresentaram dois ou mais sintomas clínicos de infecção por zika, que incluem 
febre, dor de cabeça, vermelhidão e conjuntivite. 

http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2016/10/05/estudo-reforca-ligacao-entre-zika-e-sindrome-de-guillain-barre-641296.php
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Os pesquisadores dizem que quase metade dos participantes tinha queixas de sintomas neurológicos 
no período de até quatro dias após o aparecimento dos sintomas da zika. 

Os testes também revelaram que a maior parte dos 46 pacientes que tiveram a síndrome confirmada 
por testes de electrodiagnose neurológica apresentavam uma variante de Guillain-Barré que ataca a 
bainha de mielina. 

Segundo Pardo, o estudo é o maior já realizado para documentar o papel da infecção da zika no 
aumento das taxas de Guillain-Barré Mas ele adverte que, embora o estudo demonstre associações 
biológicas e virais entre a infecção viral e a síndrome, ele não revela os mecanismos biológicos pelos 
quais o zika pode iniciar um ataque imunológico aos nervos. 
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GOBIERNO VENEZOLANO IGNORA PEDIDO DE ALERTA POR REBROTE DE DIFTERIA, 
ERRADICADA EN 1992  

Oct 7, 2016, 9:34 am  

Una enfermedad que había sido erradicada en 1992 volvió y hasta ahora ha dejado 17 fallecidos, 
según citan reportes de la prensa local. 

La difteria es una enfermedad infecciosa aguda que afecta la nariz, garganta y laringe, produce fiebre 
y dificultad para respirar. 

A pesar que el Ministerio del Poder Popular para la Salud, no ha emitido declaraciones respecto a los 
casos de difteria, estos se han registrado en el estado Bolívar. 

La doctora Ana Carvajal especialista en enfermedades infecciosas y una de las que participó en la 
redacción del comunicado, manifestó su preocupación, por la posible epidemia que podría estar 
existiendo en el resto del país. 

El número de casos sigue en aumento, por lo que en el documento reclaman la falta de atención que 
se le ha puesto al caso. 

De acuerdo al comunicado, han pasado 19 días desde la primera AE, y ninguna autoridad sanitaria 
nacional o regional ha emitido declaración alguna. 
 

Según explicaron, la única declaración oficial realizada sobre el hecho, fue realizada, hace apenas 
nueve días, el 27 de septiembre, cuando el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez 
dijo que “ciertamente existen reportes de casos de difteria en algunas zonas del municipio Sifontes”. 

Miembros de la oposición se han manifestado, denunciando que las autoridades intentan ocultar el 
brote de difteria. 

El diputado Olivares, afirmó que el resurgimiento de esta enfermedad, no es más que una “muestra 
del fracaso de las políticas de salud”. 
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SECRETARIA DE SAÚDE DIZ QUE NÚMERO DE MORTES POR CHIKUNGUNYA AUMENTA EM 

ALAGOAS 
06 Outubro de 2016 - 10:11 

Aumentou o número de casos de chikungunya em Alagoas este ano comparando com mesmo 
período de 2015, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Até agosto deste ano, 
foram notificados 9.943 casos, sendo 5.525 confirmações. No mesmo período do ano passado, foram 
1.019 casos com 14 confirmações. O número de mortes causadas pelo doença também teve um 
aumento significativo. Em 2015 foi registrada apenas uma morte e este ano já foram contabilizados 
três óbitos e quatro ainda estão em investigação. 

O segurança Welvans Klinger e a servidora pública Diva Lessa estão incluídos no número de pessoas 
que tiveram a confirmação da Chikungunya em 2016, ambos procuraram uma unidade de saúde e 
foram diagnosticados com a doença. 

Dona Diva Lessa foi diagnosticada em abril e até hoje sente dores nas articulações. “Quase seis 
meses e até hoje ainda sinto dores no corpo. Fiquei de repouso, as pernas ficaram inchadas, tive 
náuseas, febre, quase não conseguia andar.” 

O segurança também teve todos esses sintomas e também ficou de repouso. “Minhas mãos e meus 
pés incharam e as dores eram fortes. Tive dor de cabeça, perda de apetite, manchas avermelhadas 
no corpo. Tinha dia que eu nem conseguia sair da cama com tanta dor nas pernas”, comentou 
Klinger. 

O número de pacientes notificados com o zika vírus também aumentou. Até agosto deste ano, foram 
6.516 notificações. Desse total, 2.963 casos foram confirmados. Não houve nenhuma morte pelo zika 
este ano. Em 2015 foram registradas 24 notificações com nove confirmações da doença e uma 
morte. 

Já o número de notificações de pacientes com dengue no estado diminuiu. Em 2015 foram 
contabilizados 21.060 notificações, sendo 13.673 confirmações com quatro óbitos. Em 2016, foram 
notificados 19.960 casos com 9.505 confirmações e apenas uma morte. Sete óbitos ainda estão em 
investigação. 

Os números de chikungunya e do zika vírus em 2015 podem ser maiores uma vez que o vírus ainda 
não era conhecido no Brasil, o que justifica o número baixo. As notificações por chikungunya teve um 
impacto após a confirmação laboratorial pelo estado no mês de setembro de 2015, levando os 
profissionais a notificarem os casos, elevando o número registrado pelo Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan), base de dados e única fonte oficial de registros do Ministério da 
Saúde. O zika também não era uma doença de notificação compulsória. 

 

 

http://www.tribunahoje.com/noticia/193080/saude/2016/10/06/secretaria-de-saude-diz-que-numero-de-mortes-por-chikungunya-aumenta-em-alagoas.html
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ZIKA: PESQUISA SEQUENCIA VÍRUS EXISTENTE EM PERNAMBUCO E REVELA SEU PODER DE 

INIBIR DEFESA DO ORGANISMO 
06/10/2016 às 10:30 

Pesquisadores da Fiocruz Pernambuco e da Universidade de Glasgow (Reino Unido) sequenciaram, 

pela primeira vez, o genoma do vírus zika circulante em Pernambuco. O sequenciamento do vírus 

coletado de um paciente, em 2015, mostra que a cepa do vírus existente no Estado é semelhante ao 

circulante no continente asiático e no Sudeste do Brasil. O estudo revela também que o zika produz 

uma molécula inibidora de parte do sistema imunológico do doente. Isso dificulta o organismo de se 

defender, assim como ocorre com adengue e a febre amarela. Essas constatações estão relatadas no 

artigo Sequência completa do genoma e caracterização da atividade antagonista de interferon do 

vírus zika do Recife, Brasil, publicado na edição deste mês de outubro da revista PLoS Neglected 

Tropical Diseases. 

A inibição do sistema imunológico do paciente é provocada pela partícula do vírus denominada 
sfRNA (RNA subgenômico de Flavivirus – um pequeno RNA produzido durante a infecção pelo vírus 
zika) e pode ser a chave para a compreensão de como o vírus causa a doença. “Sabendo como o vírus 
subverte o sistema imunológico podemos testar drogas já existentes ou novas para evitar esse tipo 
de mecanismo e usar como terapia da infecção”, explica o pesquisador da Fiocruz Pernambuco 
Rafael França, que é um dos autores do artigo. Quando comparado o bloqueio do sistema 
imunológico provocado pela zika com o gerado pela dengue, a pesquisa mostra que o poder de 
inibição é maior no caso do zika. 

De acordo com Rafael França, o sequenciamento do vírus, que foi depositado num banco de dados 
de genoma público (Genbank), acessível a pesquisadores de todo o mundo, também ajudará a gerar 
vacinas usando técnicas de engenharia genética e kits de diagnóstico. Ele destaca que o vírus 
sequenciado, por ter sido coletado de um paciente com a doença, representa melhor o que está na 
natureza do que um vírus replicado em laboratório, que sofre mutação com o tempo. A intenção do 
grupo de pesquisa, formado por pesquisadores de várias instituições, é caracterizar dezenas de 
genomas para verificar a evolução do vírus. 

Além de Rafael França, assinam o artigo, pela Fiocruz Pernambuco, os pesquisadores Lindomar Pena 
e Marli Tenório, todos do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da instituição. Os 
demais autores são profissionais das universidades de Glasgow, Yale (EUA) e Oxford (Inglaterra); da 
University South Bohemia (República Checa) e do Instituto Pasteur de Dakar (Senegal). 

Os dados do artigo são resultantes da pesquisa The emergence of zika virus in Brazil: investigating 
viral features and host responses to design preventive strategie, coordenado por Rafael França. O 
projeto é financiado pelo Fundo Newton e pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco (Facepe). 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/10/06/zika-pesquisa-sequencia-virus-existente-em-pernambuco-e-revela-seu-poder-de-inibir-defesa-do-organismo/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/10/06/zika-pesquisa-sequencia-virus-existente-em-pernambuco-e-revela-seu-poder-de-inibir-defesa-do-organismo/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/10/06/zika-pesquisa-sequencia-virus-existente-em-pernambuco-e-revela-seu-poder-de-inibir-defesa-do-organismo/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/?s=zika
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/?s=dengue
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/?s=febre+amarela
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0005048
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0005048
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CAMPINAS ACENDE ALERTA PARA TIPO DE DENGUE QUE NÃO CIRCULA HÁ CINCO ANOS 
Atualizado em 12/10/2016 08h41 

A Vigilância Epidemiológica de Campinas (SP) está em alerta com a possibilidade do aumento do 
número de casos de dengue em 2017. O motivo da preocupação, segundo a Secretaria de Saúde, é a 
chance de aparecimento do tipo 2 da doença, que não ficava em evidência no município desde 2011. 
Por ter ficado cinco anos sem circular, o risco de muitos moradores ainda não estarem imunes à 
categoria é grande, o que cresce a probabilidade de epidemia na cidade.  

O Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas (Devisa) realizou um prognóstico sobre quais 
são os possíveis cenários de dengue para o próximo ano no município. Durante esta análise, a 
administração municipal identificou a chance de surgimento do tipo 2 da doença. De acordo com a 
diretora do Devisa, Andrea Von Zuben, o principal indício é que essa variação da dengue foi isolada 
em Piracicaba (SP). 

Andrea ainda reiterou a necessidade de prevenção e remoção de criadouros, já que com a chegada 
do verão aumenta a possibilidade de chuvas, o que facilita o surgimento de larvas do mosquito 
Aedes Aegypti, transmissor da doença, além da chikungunya e do vírus da zika. “O tipo 2 circulou em 
2010 e 2011 com poucos casos, então tem muitos campineiros que não têm essa categoria da 
doença ainda. Por isso que é preciso intensificar a remoção dos criadouros”, disse. 
De acordo com a administração municipal, existem pelo menos quatro variações do vírus da dengue 
que já circularam em Campinas. Em 2014, por exemplo, quando a cidade registrou 42,1 mil casos da 
doença, o tipo mais comum foi o número 1. No entanto, segundo a Vigilância, a categoria não altera 
a forma como a doença se manifesta no paciente. 

Além de 2014, Campinas registrou um alto índice de casos de dengue em 2015, quando aconteceu a 
maior epidemia da história da cidade, com 65,6 mil casos. Neste ano, a cidade tem 3,2 mil registros, 
todos com predomínio do tipo 1 da doença. Em 2011, último ano em que o tipo 2 apareceu, foram 
3,1 mil pacientes com dengue. 

A coordenadora do programa de prevenção do Devisa Cristhiane Sartori afirmou que está fazendo 
um trabalho de remoção de criadouros nos bairros com maior incidência da doença. Segundo ela, o 
trabalho é necessário porque, caso os pacientes que já tiveram a doença uma vez tenham 
novamente, ela pode ser muito mais grave. “O trabalho tem que ser feito agora, porque durante a 
epidemia é tudo mais difícil”, afirmou. 

 

 

 

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2016/10/campinas-acende-alerta-para-tipo-de-dengue-que-nao-circula-ha-cinco-anos.html
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/cidade/campinas.html
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VACINA CONTRA A DENGUE AINDA TEM BAIXA PROCURA NA REDE PARTICULAR 
11/10/2016 11:50:31 

Rio - A primeira vacina contra a dengue começa a ganhar o mundo. A fabricante francesa Sanofi 
Pasteur anunciou que 11 países, inclusive o Brasil, já protocolaram registro para a Dengvaxia. 
Oficialmente recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a países com altos índices da 
doença, o imunizante foi registrado em dezembro de 2015 no Brasil.  

O Paraná foi o primeiro estado no país a administrar as primeiras doses de sua campanha de 
vacinação pública. Já Filipinas iniciou a aplicação da segunda dose para alunos de escolas públicas, 
em três áreas altamente endêmicas do país. Ao todo, 500 mil doses estão em teste em 30 cidades 
paranaenses. Concorrente do Instituto Butantã deve chegar ao mercado em 2018.  

A Dengvaxia é encontrada em clínicas particulares e chega a custar até R$ 250. “A procura ainda é 
baixa. Infelizmente, a maioria deixa para vacinar somente em época avançada de surto ou epidemia. 
Aí pode ser tarde”, adverte Arthur Fernandes, da empresa de vacinação Assen, de Volta Redonda. Ele 
aponta outro problema: reunir cinco pessoas para vacinar juntas, pois cada frasco tem cinco doses. 

Testes indicaram que a vacina foi aplicada numa população de indivíduos a partir de 9 anos de idade, 
prevenindo dois terços dos casos de todos os tipos de dengue. Indicado para pessoas entre 9 e 45 
anos, o imunizante deve ser aplicado em três doses, com intervalos de seis meses. O fabricante 
garante proteção contra os quatro tipos do vírus. Segundo os estudos, a proteção é de 93% contra 
casos graves da doença, redução de 80% das internações e eficácia global de pouco mais de 60% 
contra todos os tipos do vírus.  

Para Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a eficácia da vacina é 
satisfatória e segue o padrão de vacina como a existente contra varicela e contra o rotavírus, que 
evitam cerca de 60% dos casos das doenças. Mas tem um impacto maior na redução de casos graves, 
que poderiam levar a hospitalizações e à morte. 

Pesquisadores constataram que a vacina evitou oito entre 10 internações por dengue e 93% de casos 
graves, como a forma hemorrágica da doença, que pode levar à morte. O acompanhamento foi feito 
ao longo de 25 meses, com testes clínicos em cerca de 30 mil participantes de dez países endêmicos 
da América Latina e da Ásia. Os resultados dessa análise mostraram que a vacina evitou internações 
devidas à dengue e casos de dengue grave até quatro anos após a primeira dose, em comparação 
com placebo, na população do estudo de 9 anos de idade ou mais. 

Estudo da Uerj garante que, se tivesse existido vacina contra a dengue há cinco anos, numa 
campanha pelo SUS, casos e mortes teriam caído até 81%, na faixa de 9 a 40 anos. Os casos teriam 
sido reduzidos de 1,6 milhão em 2015 para 300 mil, e as mortes, de 863 para 169. 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-10-11/vacina-contra-a-dengue-ainda-tem-baixa-procura-na-rede-particular.html
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Embora as expectativas de novas vacinas animem a comunidade científica, o infectologista da 
Fiocruz, Rivaldo Venâncio, um dos maiores especialistas do assunto no mundo, reafirma: “Não 
adianta a população cruzar os braços, esperando por vacinas, e não eliminar focos do mosquito 
Aedes aegypti (transmissor da dengue, chikungunya e zika) dentro de suas casas e nos quintais. É 
como enxugar gelo”, compara Venâncio.  
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REGISTROS DE MENINGITE CHEGAM A 85 ESTE ANO, COM NOVE MORTES 
segunda-feira 10 de outubro de 2016 - 8:30 AM 

Manaus - Pelo menos nove pessoas morreram, em Manaus, por meningite, de janeiro a agosto deste 

ano, conforme consta no VigiWeb, serviço estatístico da Fundação de Medicina Tropical Doutor 

Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), unidade de referência na rede estadual para o tratamento da 

doença. De acordo com o órgão, ao longo do ano, 85 casos confirmados já foram notificados e 

atendidos na unidade, na capital. 

A doença pode ser causada por vírus, bactérias e fungos, entre outros agentes infecciosos e, em 

casos mais graves, pode levar à morte, em menos de 24 horas. Estações chuvosas concentram maior 

número de casos, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), por causa da tendência 

de maior aglomeração, nesses períodos. 

Os meses que apresentaram maior número de casos de meningite foram maio (14), janeiro (13), 

março e abril (10), segundo consta no VigiWeb. Nos primeiros oito meses de 2015, 85 pessoas 

haviam sido diagnosticadas com algum tipo de meningite, sete delas morreram. 

Conforme o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Bernardino Albuquerque, 

a doença que inicia com um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o 

cérebro e a medula espinhal, é mais comum na Amazônia em períodos chuvosos. Mas, o diretor 

alerta que a maioria dos casos de meningite (neste ano, cerca de 86%) foi de subtipos da doença que 

não são contagiosos. 

“Muitas vezes, as pessoas, quando acontece numa escola, querem que a gente feche a escola, mas 

nem sempre a doença é a forma mais grave e contagiosa. Nesses casos, pelo contrário, a escola deve 

ficar mais arejada possível”, disse Albuquerque. Segundo ele, somente os casos de meningite 

ocasionadas pelas bactérias haemophilus influenza e o tipo b e meningite por meningococo 

apresentam risco de transmissão. 

O infectologista e consultor médico do Laboratório Sabin, Marcelo Cordeiro, esclarece que o 

contágio não ocorre por meio de qualquer tipo de contato.  Em geral, disse ele, o contágio é de 

pessoa a pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções. “Ela pode ser transmitida 

através do contato íntimo e prolongado. São somente pessoas que convivem. Não é pelo ar, até 

porque a bactéria não voa”, explicou o médico. 

 

 

 

http://new.d24am.com/noticias/saude/registros-meningite-chegam-85-este-nove-mortes/159039
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