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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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INFLUENZA AVIÁRIA H5N6 - COREIA DO SUL, AVES DOMÉSTICAS, SURTO, GRANJAS, CEPA 
ALTAMENTE PATOGÊNICA 
Published Date: 2016-12-15 18:45:17 
 
 
As autoridades sul-coreanas anunciaram esta terça-feira [13/dezembro/2016] que abateram 
10.000.000 de aves para tentar conter uma epidemia de gripe aviária provocada pelo vírus H5N6. 
 
Os primeiros casos de infecção foram confirmados a 18 de novembro [2016] numa quinta no centro 
do país e a epidemia alastrou-se a outros aviários e empresas de criação de aves, tendo sido 
detectados cerca de 40 casos. 
 
O ministro da agricultura explicou que perto de 10.000.000 de frangos e patos foram abatidos e que 
mais 2.500.000 de aves terão ainda o mesmo destino. 
 
As autoridades sul-coreanas decidiram ainda proibir, pela segunda vez, que funcionários das quintas 
e dos aviários viajem durante 48 horas, para evitar a propagação do vírus. Até agora, não foi 
detectado qualquer caso de infecção humana com o H5N6 na Coreia do Sul. Esta é a maior epidemia 
de gripe aviária na Coreia do Sul desde 2014, quando cerca de 14.000.000 de aves foram abatidas 
[Veja em PRO/PORT> Influenza aviária H5N8 - Coreia do Sul (03), patos, aves de criação, novo surto 
Archive Number: 20140929.2816057, http://www.promedmail.org/post/2816057 - Mod. RNA]. 
 
As autoridades japonesas abateram também mais de 320.000 aves em novembro [2016] depois de 
terem sido detectados dezenas de animais infectados com o vírus da gripe aviária, naquele que foi o 
primeiro caso do gênero em dois anos no país. Foram encontrados no Japão mais de 40 animais 
mortos e outros infectados com o mesmo vírus em duas quintas que se dedicam à criação e venda de 
aves. 
 
O Governo japonês elevou no mês passado [novembro/2016] para o nível máximo o alerta por causa 
do vírus da gripe das aves, o que fez pela primeira vez desde 2014, depois de ter sido detectado o 
H5N6, considerado altamente contagioso, em diversos pontos do país [Veja em PRO/PORT> Influenza 
aviária H5 - Japão, frangos, patos Archive 
Number: 20161201.4664596, http://www.promedmail.org/post/4664596 - Mod. RNA]. 
 
Além das aves destinadas ao consumo, foram também encontrados mortos no Japão dois cisnes num 
jardim zoológico e um cisne selvagem. 
 

 

 

 

http://www.promedmail.org/
javascript:;
http://www.promedmail.org/post/2816057
javascript:;
http://www.promedmail.org/post/4664596
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VÍRUS MISTERIOSO EM SALVADOR CAUSA DOR MUSCULAR E DEIXA URINA PRETA 
15/12/2016 20h34  

Dor muscular extrema e urina na cor preta. Esses são os principais sintomas de uma doença que já levou ao 

menos 9 pessoas aos hospitais de Salvador nos últimos dias e que, em casos mais graves, pode levar a 

insuficiência renal. À frente das investigações sobre a doença, Dr. Gúbio Soares, pesquisador do laboratório 

de virologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e doutor em virologia, afirma que a enfermidade é 

causada por um vírus ainda não identificado. 

"Nós já sabemos que é um vírus que causa a doença, mas ainda não determinamos qual o tipo", afirma Dr. 

Gúbio, que acrescenta já ter coletado amostras de pacientes, para tentar identificar o vírus. "Precisamos de 

cerca 10 a 15 dias para conseguirmos fazer essa identifcação". 

O especialista acredita que a transmissão seja via oral, através do aparelho respiratório. Ele destaca que 

outro sintoma da doença é o aumento no organismo da enzima CPK, que atua na regulação do 

metabolismo dos tecidos contráteis, como os músculos esquelético e cardíaco. 

"Teve paciente com índice de CPK de 100 mil unidades por litro de sangue, enquanto o normal é 200 

unidades por litro", falou Dr. Gúbio. "Por isso, como há risco de insuficiência renal, os pacientes devem 

ficar internados até a urina voltar à cor normal", afirma. 

A estudante Giovana Colavolpe, de 24 anos, foi uma das pessoas que tiveram a doença em Salvador. Ela 

conta que o namorado dela, Tiago Pavan, teve os mesmos sintomas, no mesmo período que ela. 

"Na última sexta (9), eu senti uma dor muito forte no corpo inteiro. Começou no pescoço, foi irradiando e 

pegou o corpo inteiro. Eu tomei um relaxante muscular e não fez efeito, depois tomei um segundo 

comprimido e senti uma leve melhora. Quando acordei na manhã de sábado (10), estava ainda com dor e 

fui para o hospital", conta Giovana, que relata ainda que a dor era insuportável. 

"Quando você pensa em se mover, dói todos os músculos que você utiliza para fazer o movimento que 

você quer. É uma dor que eu não quero para o meu pior inimigo", fala a estudante. 

Segundo Giovana, ela ficou internada no hospital de sábado até a última quarta-feira (14), quando recebeu 

alta. O médico infectologista Antônio Bandeira diz que o tratamento é feito com hidratação e analgésico. 

"O paciente não deve, em hipótese nenhuma tomar anti-inflamatório, porque pode piorar a função renal", 

adverte. O tempo de melhora, em média, dura três dias. 

O médico afirma que a capital baiana vive um surto da doença. "É um surto. Anteriormente não tínhamos 

registro da doença, e agora já são 9 casos. Isso configura um surto", diz Dr. Antônio Bandeira. 

De acordo com ele, dos nove pacientes confirmados, três ficaram com a urina preta e, dessas, uma 

paciente evoluiu para a insuficiência renal. "Apesar do quadro, a insuficiência foi temporárira e ela 

melhorou", conta o médico. 

Através de nota, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) 

informou que já foi notificada sobre a doença e que está investigando os casos. 

 

 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/12/virus-misterioso-em-salvador-causa-dor-muscular-e-deixa-urina-preta.html
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/salvador.html
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DOENÇA NÃO IDENTIFICADA - BRASIL (BAHIA), SURTO, MIOPATIA, ATUALIZAÇÃO, 

INFORME EPIDEMIOLOGICO 
Published Date: 2016-12-17 05:44:53  

 

Alerta  Epidemiológico 

 

Os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia e de Salvador (CIEVS-BA e 

CIEVS Salvador) alertam as unidades de saúde de Salvador frente à ocorrência de casos suspeitos de 

uma possível variante de mialgia epidêmica. 

 

No dia 14 de dezembro [2016] foram notificados por uma unidade hospitalar de Salvador, 9 casos 

suspeitos de mialgia epidêmica em pessoas de 3 diferentes famílias: família 1 (N=4); família 2 (N=3) e 

família 3 (N=2). Os casos foram atendidos e internados em uma unidade de saúde localizada em 

Salvador, nos dias 02 e 10 de dezembro [2016], apresentando quadro clínico caracterizado por início 

súbito de fortes dores em região cervical, região do trapézio, seguido por dores musculares intensas 

nos braços, dorso, coxas e panturrilhas. Todos os pacientes apresentaram elevações significativas das 

enzimas musculares, sem febre, artralgia ou cefaléia. 

 

A doença apresentou rápida disseminação [horas, dias? - Mod. RNA] entre os familiares, o que 

sugere que a transmissão ocorra através de contato ou gotículas [ou exposição a um mesmo inóculo, 

toxina - Mod. RNA]. Sendo o quadro clínico apresentado compatível com uma variante da Síndrome 

de Mialgia Epidêmica - geralmente causado por um Echovirus, o CIEVS-BA e o CIEVS/Salvador emitem 

o presente alerta epidemiológico com recomendações de condutas e orientações para as equipes de 

saúde hospitalares e de emergência da capital, objetivando elucidar o evento, verificar ocorrência de 

outros casos, investigar em tempo oportuno e adotar medidas cabíveis. 

 

1. Sobre a doença: A mialgia epidêmica também é conhecida como Doença de Bornholm. A dor 

muscular é causada por uma infecção viral e afeta a parte superior do abdômen e do tórax inferior. A 

dor é caracterizada como espasmódica e desenvolve-se de repente, piorando a cada movimento e 

respiração profunda, causando falta de ar para o indivíduo afetado (no surto em questão os casos 

não apresentaram comprometimento respiratório). Por vezes provoca dor abdominal, febre, dor de 

cabeça, dor de garganta e dores musculares. A transmissão ocorre por meio fecal-oral ou, menos 

comumente, de pessoa-pessoa, através de gotículas ou objetos contaminados. 

 

2. Da Notificação: -Notificar através de email (contatos abaixo) os casos que apresentem os seguintes 

sinais e sintomas: fortes dores em região cervical e do trapézio, de início súbito, seguido de dores 

musculares intensas nos braços e/ou dorso, e/ou coxas, e/ou panturrilhas, sem causa aparente. -

Realizar busca ativa de casos compatíveis nos prontuário dos pacientes atendidos a partir de 01 de 

http://www.promedmail.org/
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novembro de 2016. Se forem identificados casos compatíveis nesse período, ampliar a busca para o 

mês anterior. 

 

3. Do Laboratório: Realizar coleta de amostras de soro e fezes para exame laboratorial para pesquisa 

de arbovírus e de enterovírus, respectivamente. -Encaminhar as amostras para o LACEN Estadual, aos 

cuidados de Francisco Barroso, acompanhadas pela ficha de notificação individual do SINAN, 

devidamente identificadas: "suspeita de mialgia epidêmica" -A amostra deve ser mantida em 

refrigeração até o momento de envio ao laboratório, que não deve ultrapassar 24 horas. 

 

4. Do Tratamento: A doença não possui tratamento específico. Na ocorrência de casos suspeitos, 

recomenda-se exame para dosagem de creatinofosfoquinase (CPK) ou TGO para observação do 

aumento das enzimas musculares. Observar a cor da urina (escura) como sinal de alerta e o 

desenvolvimento de rabdomiólise, pois neste caso, o paciente deve ser rapidamente hidratado 

durante 48 ou 72 horas, além de não ser indicado o uso de antiinflamatórios e ácido acetil salicílico 

(AAS). 

 

5. Da prevenção: - Orientação à população quanto aos modos de transmissão. - Cuidados com a 

higiene dos objetos e lavagem das mãos. -Indivíduo com suspeita de infecção não deve circular em 

ambientes públicos e fechados. 

 

6. Contatos para informações adicionais - Coordenação de Investigação e Informações Estratégicas 

de Vigilância em Saúde (Cievs/BA) - Tel: (71) 3116-0018/37 (8 às 18h); 9994-1088 (plantão) 

notifica.cievsbahia@gmail.com - Centro de Informações Estratégicas Vigilância em Saúde (CIEVS/SSA) 

Tel: (71) 3202-1721/1722; (71) 99982-0841 (plantão) notificasalvador@gmail.com. 
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SERVIÇOS DE SAÚDE REGISTAM PRIMEIRA INFECÇÃO HUMANA COM VÍRUS DA 

GRIPE AVIÁRIA 
15/12/2016 

 

Um homem de 58 anos, vendedor num mercado abastecedor que teve contacto directo com aves 
infectadas, encontra-se em quarentena, juntamente com a sua mulher, no Hospital São Januário. As 
autoridades procederam a uma operação de desinfestação do mercado abastecedor e abateram 10 
mil aves de capoeira. 

É o primeiro caso de infecção humana em Macau. Um indivíduo está internado no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, depois de testes conduzidos pela Direcção dos Serviços de Saúde à presença 
das estirpes responsáveis pela gripe aviária terem tido resultados positivos. 

Embora não tenha sido confirmado oficialmente em língua portuguesa na plataforma do Gabinete de 
Comunicação Social (GCS) – ainda não o tinha sido até ao fecho desta edição – o caso foi 
amplamente noticiado pela imprensa chinesa e comunicado oficialmente às autoridades sanitárias 
da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, que dizem ter sido notificadas pelos Serviços 
de Saúde de Macau: “O Centro para a Protecção da Saúde (CHP) do Departamento de Saúde recebeu 
a notificação do primeiro caso humano de gripe A aviária (H7N9) dos Serviços de Saúde de Macau 
nas primeiras horas de hoje [ontem], e uma vez mais alertou o público para ter em atenção a higiene 
pessoal, alimentar e ambiental, tanto localmente como em viagem”, divulgou o organismo no seu 
portal electrónico. 

De acordo com as informações prestadas às autoridades da região vizinha, o homem de 58 anos não 
apresentava sintomas, mas foi testado por se tratar de um vendedor de aves que tinha manuseado 
um lote de galinhas sedosas no mercado abastecedor de Macau em que tinha sido detectado o 
antígeno da gripe A aviária (H7) ao início da noite de terça-feira. O indivíduo e a sua mulher foram 
submetidos a isolamento e colocados em quarentena no Centro Hospitalar Conde de São Januário. 

A única referência das autoridades de Macau ao caso de infecção humana foi feita no próprio dia, 
numa conferência de imprensa realizada de urgência à uma hora da madrugada de ontem. Os 
Serviços de Saúde deram conta ainda de um condutor de camião que também terá tido contacto 
com as aves contaminadas, tendo as autoridades do outro lado da fronteira sido imediatamente 
alertadas, assim que foi confirmado que o homem já tinha regressado à República Popular da China. 

As medidas de prevenção adoptadas no mercado abastecedor onde foi detectado o novo caso de 
disseminação da gripe aviária incluíram uma operação drástica de desinfestação do local, com o 
abate de cerca de 10 mil aves de capoeira e a suspensão das vendas por um período de três dias. O 
vírus foi detectado num lote de 500 galinhas sedosas, mas as medidas de prevenção determinaram o 
abate de todas as aves que se encontravam no mercado, incluindo 6730 galinhas vulgares e cerca de 
três mil pombos, de acordo com informação divulgada pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais (IACM). 
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SES INVESTIGA MORTE DE PACIENTE POR DOENÇA RARA EM PERNAMBUCO 
Publicado em 18/12/2016, às 17h20 

 

Homem pode ter vindo a óbito por conta de uma doença priônica, conhecida erroneamente como 

"Mal da Vaca Louca" 

A suspeita da morte de um paciente no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), bairro de Santo 

Amaro, área central do Recife, pela doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), que tem como variante mais 

conhecida, erroneamente, o termo "Mal da Vaca Louca" está sendo investigada pela Secretaria 

Estadual de Saúde (SES). O corpo do homem não identificado, de 58 anos, foi encaminhado para o 

Serviço de Verificação de Óbito (SVO). 

A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é uma doença priônica, do sistema nervoso central que se 

manifesta de várias formas clínicas. Os sinais ou sintomas mais frequentes são demência 

rapidamente progressiva associada a tremores musculares de extremidades. 

As Doenças Priônicas constituem um grupo de patologias crônicas,progressivas, de ocorrência 

imprevisível, invariavelmente fatais e afetam principalmente o sistema nervoso central, que acomete 

tanto homens como animais. O paciente estava internado desde agosto no hospital e veio a óbito 

nessa sexta-feira (16). 

Segundo a SES, na maioria dos casos registrados no Brasil o DCJ não tem origem infecciosa, 

ocorrendo normalmente num padrão expontâneo (sem antecedentes na familia) ou familiar (quando 

há relatos de casos entre parentes). 

Nos casos infecciosos, como os registrados na Europa, a transmissão acontece de um agente 

conhecido como 'príon'. Para se prevenir dessa forma de infecção é preciso evitar o consumo da 

carne cerebral bovina, o miolo ou qualquer outro tipo de tecido nervoso de animais doentes. O 

recebimento de sangue transfundido ou a doação de órgãos, quando não tomados os devidos 

cuidados, também podem ser formas contagiosas da doença. 

A Secretaria de Saúde não informou prazo para a conclusão da análise sobre a morte do paciente. 

 

 

  

https://pontofinalmacau.wordpress.com/2016/12/15/servicos-de-saude-registam-primeira-infeccao-humana-com-virus-da-gripe-aviaria/
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/saude/noticia/2015/12/18/hospital-oswaldo-cruz-esta-superlotado-com-mais-de-200-bebes-com-microcefalia-em-acompanhamento-213069.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2012/07/06/investigada-suspeita-de-mal-da-vaca-louca-em-paciente-no-recife-48191.php
http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2014/08/12/possivel-vitima-do-mal-da-vaca-louca-morre-no-hospital-da-restauracao-14431.php
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