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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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 FIM DA EMERGÊNCIA GLOBAL DO ZIKA FOI UM ERRO, DIZEM CIENTISTAS 
22/11/2016  02h02 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) vem sendo duramente criticada por pesquisadores 
internacionais pela decisão de declarar o fim da emergência global por conta do vírus da zika. Para 
eles, a medida é um erro e pode "secar" de vez os recursos para as pesquisas sobre o vírus e a 
microcefalia. No Brasil, a situação de emergência nacional será mantida. 

As verbas já estavam escassas. Neste ano, a OMS só conseguiu receber de doadores internacionais 
pouco mais de 20% do volume de verbas solicitadas (US$ 25 milhões de US$ 115 milhões). Agora, a 
expectativa é que os cientistas que trabalhem com o zika tenham de disputar recursos com todas as 
demais doenças, como a dengue, por exemplo. Ainda não há um cronograma claro para quando uma 
vacina chegará ao mercado. Especula-se que isso não ocorrerá antes de 2018 ou 2019. 

A emergência internacional havia sido anunciada em fevereiro de 2016, quatro meses depois de o 
governo brasileiro notificar a OMS sobre a crise. Mas muitas questões relacionadas ao zika ainda 
seguem sem respostas. Por exemplo, não há uma explicação sobre o motivo pelo qual o Brasil 
registrou um grande no número de microcefalia, especialmente na região Nordeste, enquanto outros 
locais essa tendência não foi observada. 

Para Lawrence Gostin, professor de saúde global na Georgetown University, a decisão da OMS "foi 
um erro". "A resposta internacional para o zika foi letárgica e o fato de a OMS ter declarado 
emergência global, conseguiu mobilizar governos e doadores. Isso pode acabar a partir de agora", 
afirmou à NBC News. 

Na opinião de Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Contagiosas (EUA), 
o fim da emergência é "prematuro", principalmente porque o verão no Brasil está prestes a começar. 
"Por que não esperaram alguns meses? Será que veremos uma nova onda de casos no Brasil e 
Colômbia?", questiona. 

Peter Salama, diretor-executivo dos programas de emergência da OMS, sustenta que o zika veio para 
ficar e que agora entrará na mesma categoria da dengue. "Todos os países que têm circulação do 
mosquito vetor da doença estão sob risco", disse. 

"Trata-se de uma questão de longo prazo e que exigirá uma adaptação de sistemas de saúde, de 
pesquisa e até mesmo de direitos reprodutivos", indicou. "O mundo terá de agir. Esperamos que os 
doadores entendam", afirmou. 

Segundo ele, os casos vão continuar a se espalhar pelo mundo, onde haja o mosquito, e acredita que 
os 2,3 mil casos de microcefalia identificados até agora são apenas uma parte da história. "Há muito 
que precisa ser feito", admitiu. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/2016/11/1834234-fim-da-emergencia-global-do-zika-foi-um-erro-dizem-cientistas.shtml
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Na coletiva em que anunciou o fim da emergência, a OMS garantiu que a medida não "rebaixa" a 
importância do zika, mas sim, sinaliza que a doença será um problema crônico e que os governos 
terão de tomar medidas de longo prazo, com programas permanentes. "O zika continua sendo um 
desafio significativo e duradouro de saúde pública e que exige ação intensa, mas não é mais uma 
emergência". 

Debora Diniz, professora da UnB (Universidade de Brasília) e integrante da Rede Nacional de 
Especialistas em Zika e Doenças Correlatas, diz que o anúncio da OMS não significa que a epidemia 
de zika acabou, ou que não haja mais riscos à saúde das mulheres ou das futuras crianças. "A 
mensagem não é esta." 

Ela lembra que para um evento de saúde pública levar a OMS a decretar "emergência" é preciso que 
a doença seja incomum, extraordinária ou desconhecida com graves repercussões para a saúde das 
populações. 
No caso das consequências neurológicas do zika, havia de tudo um pouco, mas especialmente o 
caráter extraordinário de um arbovírus causando alterações neurológicas em feto. "Dez meses 
depois do anúncio, a ciência avançou –não temos mais dúvidas de que o zika causa a microcefalia no 
feto. Há muito mais o que se descobrir, é verdade, mas já sabemos o suficiente para o alerta ser 
acalmado." 

Para ela, as necessidades das mulheres e das crianças são tão urgentes quanto antes. "Talvez sejam 
ainda mais dramáticas. O fim do quadro de emergência global pode facilitar governos a relaxaram o 
que nunca foi verdadeiramente enfrentado como uma consequência terrível da epidemia do zika: é a 
saúde de mulheres e meninas que deve estar no centro das políticas de saúde. Não há tranquilidade 
no anúncio da OMS, ao contrário: a síndrome congênita do zika é, agora, uma ameaça permanente à 
saúde perinatal no Brasil."  
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RECIFE E OUTRAS 8 CAPITAIS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE ALERTA PARA SURTO DE DENGUE, 

CHICUNGUNHA E ZIKA 
24/11/2016 14:06 

Levantamento do Ministério da Saúde, realizado em conjunto com os municípios brasileiros, aponta 
que 855 cidades encontram-se em situação de alerta e risco de surto de dengue, chicungunha e zika. 
Isso representa 37,4% dos municípios pesquisados, enquanto que 62,8% dos municípios (1.429) 
estão em situação satisfatória. Os dados fazem parte do Levantamento Rápido de Índices para Aedes 
aegypti (LIRAa) de 2016 divulgados pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta quinta-feira (24). 

Das 22 capitais que informaram sobre o LIRAa ao Ministério da Saúde, apenas Cuiabá (MT) está em 
situação de alto risco de epidemia das arboviroses. Além disso, são nove as capitais em alerta: 
Aracajú (SE), Salvador (BA), Rio Branco (AC), Belém (PA), Boa Vista (RR), Vitória (ES), Goiânia (GO), 
Recife (PE) e Manaus (AM). Outras 12 estão em situação satisfatória: São Luiz (MA), Palmas (TO), 
Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Rio de Janeiro 
(RJ), Macapá (AP), Florianópolis (SC), Campo Grande (MS) e Brasília (DF). O Ministério da Saúde não 
recebeu informação sobre Maceió (AL), Porto Velho (RO) e Curitiba (PR). As cidades de Natal (RN) e 
Porto Alegre (RS) adotam outro tipo de metodologia. 

 

 
 
 
 
 
 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/11/24/recife-e-outras-8-capitais-estao-em-situacao-de-alerta-para-surto-de-dengue-chicungunha-e-zika/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/?s=liraa
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/?s=liraa

