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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 ágil 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 emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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CIENTISTAS ENCONTRAM VESTÍGIO DO VÍRUS ZIKA EM OUTRO MOSQUITO ALÉM DO 

AEDES AEGYPTI 
16/04/17 07:07 

ANNAPOLIS, EUA — Pesquisadores encontraram fragmentos de RNA (ácido ribonucleico) do vírus da 
zika em mosquitos "primos" do Aedes aegypti coletados no Brasil, levantando a preocupação de que 
outras espécies possam transmitir a doença. 
 
Os testes foram feitos com mosquitos Aedes albopictus, que também são capazes de transmitir a 
dengue. Esses mosquitos, aliás, ganharam o apelido de "tigres asiáticos" porque são os responsáveis 
por surtos da doença na Ásia — em regiões onde não existe o Aedes aegypti. No entanto, até então, 
não havia indícios de que o mosquito pudesse carregar o vírus da zika. 
 
A pesquisa não conclui que o mosquito tigre asiático pode transmitir zika aos seres humanos, mas 
destaca a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre novos vetores para o vírus que 
se espalhou rapidamente pelas Américas desde 2015. É o que afirma Chelsea Smartt, professora 
associada do Laboratório de Entomologia da Universidade da Flórida e principal autora do estudo a 
ser publicado esta semana na "Entomological Society of America's Journal of Medical Entomology". 
 
— Nossos resultados significam que o Aedes albopictus pode ter um papel na transmissão do vírus da 
zika e deve ser motivo de preocupação para a saúde pública — ressalta ela. — Este mosquito é 
encontrado em todo o mundo e tem uma grande variedade de hospedeiros. O papel deste mosquito 
na transmissão do vírus da zika precisa ser avaliado. 
 
Chelsea e uma equipe internacional de pesquisadores coletaram mosquitos em residências no Brasil 
e incubaram ovos no laboratório. Mosquitos Aedes albopictus machos testarm positivo para RNA de 
zika, o que significa que as fêmeas coletadas tinham entrado em contato com a zika e passaram 
fragmentos do vírus para os seus descendentes. Ainda não está claro, entretanto, se isso quer dizer 
que esse mosquito pode "transmitir verticalmente" o vírus da zika, dos pais para a prole. 
 
— Como detectamos fragmentos de RNA de zika sem encontrar o vírus da zika vivo, pode ser que a 
mãe não tenha sido capaz de transferir o vírus vivo para seus ovos — explica a pesquisadora da 
Flórida. 
 
Até agora, o Aedes aegypti é a espécie conhecida como o vetor primário para transmissão de zika a 
humanos, embora os pesquisadores suspeitem que outras espécies possam estar envolvidas. Chelsea 
Smartt diz que "extensa pesquisa ainda precisa ser feita" para confirmar se o A. albopictus também é 
um transmissor. 
 
Enquanto isso, porém, os achados atuais enfatizam a necessidade de cautela entre cientistas e 
médicos. 
 

http://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/mosquito/cientistas-encontram-vestigio-do-virus-zika-em-outro-mosquito-alem-do-aedes-aegypti-21214801.html
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— É importante testar para RNA de zika todos os mosquitos coletados em áreas com um grande 
número de casos da doença, e, se os os testes derem positivo, os mosquitos devem ser testados para 
verificar se o vírus está vivo. 
 
PRESENTE EM ÁREAS RURAIS DO BRASIL DESDE ANOS 80 
No Brasil, o Aedes albopictus chegou na década de 1980, nos estados do sudeste (Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo). Ele é considerado vetor secundário da dengue. 
 
Apesar de não haver nenhum registro de exemplares adultos desse mosquito infectados com o vírus 
dengue no país, a espécie é alvo de estudos do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) que monitoram o 
crescimento de sua população e investigam seus aspectos biológicos e ecológicos em comparação 
aos do A. aegypti. 
 
Encontrado tanto na zona urbana como na rural, o A. albopictus tem preferência por áreas cobertas 
por vegetação — por isso é considerado um mosquito de jardim —, no entorno ou mais distante das 
residências, em regiões rurais. 
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FIOCRUZ E UNIVERSIDADE DOS EUA ESTUDAM REAÇÕES GRAVES À VACINA DA FEBRE 

AMARELA 
17.04.17 - 20h04 

Os efeitos adversos graves da vacina contra a febre amarela, embora raros, preocupam as 
autoridades médicas e de pesquisa dentro e fora do Brasil. Para tentar identificar as causas, 
pesquisadores da Bio-Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e da Universidade 
Rockefeller, dos Estados Unidos, iniciaram uma parceria para estudar fatores individuais para o 
problema, que pode ter origem genética. 

Entre os possíveis efeitos adversos da vacina contra febre amarela, o mais grave é a doença 
viscerotrópica, que pode causar choque, derrame pleural e abdominal, e falência múltipla dos 
órgãos. 

Segundo o pesquisador Reinaldo de Menezes Martins, consultor científico da Bio-Manguinhos, os 
efeitos adversos ocorrem em uma a cada 300 mil pessoas vacinadas e a média é de uma morte a 
cada 10 a 20 casos em que há reação à vacina. Ainda não foram encontrados mutações no vírus da 
vacina ou problemas ligados à produção que pudessem explicar esses eventos adversos, que 
segundo ele, devem ter origem genética. 

“Essas reações acometem muitas vezes pessoas absolutamente saudáveis. Resta estudar algum fator 
individual que faz com que certas pessoas sejam sujeitas a esses eventos adversos. Imaginamos que 
esse fator individual deve ser de natureza genética.” 

Caso seja confirmada a relação dos efeitos adversos da vacina a fatores genéticos, será possível 
desenvolver um kit diagnóstico para evitar que pessoas com predisposição a reações ao produto 
sejam imunizadas. Segundo Martins, o protocolo para a pesquisa teve os recursos aprovados, mas 
falta a liberação da verba. 

Um estudo já em andamento na Bio-Manguinhos pode levar à fabricação de vacinas contra a febre 
amarela sem vírus vivo, que poderia reduzir a possibilidade de efeitos adversos, mas o projeto ainda 
não tem perspectiva de conclusão, de acordo com o pesquisador. “Os estudos são promissores, mas 
os testes estão sendo feitos ainda em animais e não temos perspectivas de tê-la pronta nos próximos 
anos.” 

 

 

 

 

 

http://istoe.com.br/fiocruz-e-universidade-dos-eua-estudam-reacoes-graves-a-vacina-da-febre-amarela/
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FORTE COMBATE ÀS DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS 
19 DE ABRIL DE 2017 

Esta semana, líderes de governos, empresas farmacêuticas e organizações filantrópicas reuniram-se 
em Genebra numa cimeira de cinco dias para assumir novos compromissos aos esforços colectivos 
para controlar e eliminar as doenças tropicais negligenciadas (DTN). 

O encontro coincidiu com o lançamento do Quarto Relatório da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) sobre as DTNs, mostrando progressos visíveis contra estas doenças debilitantes e um 
compromisso do Reino Unido para duplicar o seu financiamento para as DTNs. 

A reunião ocorre cinco anos após o lançamento da Declaração de Londres sobre DTN, um 
compromisso dos sectores público e privado para atingir os objectivos da OMS para controle, 
eliminação e erradicação de 10 DTN. Naquela época, bilhões de tratamentos foram doados por 
empresas farmacêuticas e entregues a comunidades empobrecidas em quase 150 países, alcançando 
quase um bilhão de pessoas em 2015. 

As DTN são algumas das doenças mais antigas e mais dolorosas que afligem as comunidades mais 
pobres do mundo. Uma em cada seis pessoas no mundo sofre de DTN, incluindo mais de meio bilhão 
de crianças. As DTN incapacitam, debilitam e perpetuam ciclos de pobreza, mantendo crianças fora 
da escola, pais fora do trabalho, e diminuem a perspectiva de seu desenvolvimento económico. 

Um novo relatório da OMS, intitulado Integração das Doenças Tropicais Negligenciadas na Saúde e 
Desenvolvimento Globais, revelou que, mais do que nunca, pessoas estão a ser atendidas com as 
intervenções necessárias para as DTN. Em 2015, cerca de um bilhão de pessoas recebeu tratamentos 
doados por empresas farmacêuticas para pelo menos uma DTN, representando um aumento de 36% 
desde 2011, um ano antes do lançamento da Declaração de Londres. À medida que mais países e 
regiões eliminam as DTN, diminui também o número de pessoas que necessitam de tratamento, de 2 
bilhões em 2010 chegou-se a 1,6 bilhão em 2015. 

“A OMS tem observado um progresso sem precedentes na história, que colocou de joelhos pragas 
antigas como a doença do sono e a elefantíase”, disse Margaret Chan, Directora-Geral da OMS: “Nos 
últimos dez anos, milhões de pessoas foram resgatadas da invalidez e pobreza graças a uma das 
parcerias globais mais efectivas da saúde pública moderna”. 

O relatório detalha o progresso ante cada doença, citando países e regiões que estão a alcançar 
metas de controle e eliminação para DTNs específicas. 

Filariose linfática (LF, em Inglês, ou Elefantíase), atingindo a meta: No último ano, oito países 
(Camboja, Ilhas Cook, Maldivas, Ilhas Marshall, Niue, Sri Lanka, Togo e Vanuatu) eliminaram a LF, e 
outros dez países aguardam os resultados da fiscalização para verificar a eliminação. Graças aos 
fortes programas, o número de pessoas que requerem tratamento preventivo a nível mundial 
diminuiu de 1,4 bilhão em 2011 para menos de 950 milhões em 2015. 

http://jornalf8.net/2017/forte-combate-as-doencas-tropicais-negligenciadas/
http://jornalf8.net/2017/forte-combate-as-doencas-tropicais-negligenciadas/
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Mínimo histórico de casos de Tripanossomíase Africana (HAT, em Inglês, ou doença do sono): Em 
2015, houve menos casos registados da doença do sono que em qualquer outro ano da história, com 
menos de 3000 casos em todo o mundo – uma redução de 89% desde o ano 2000. As tecnologias 
inovadoras de controle e diagnóstico de vectores, apoiadas por um número crescente de parcerias 
para o desenvolvimento de produtos, estão revolucionando o diagnóstico, a prevenção e o 
tratamento da doença do sono. 

Diminuição de 82% em casos de Leishmaniose visceral (VL, em Inglês) na Índia, Nepal e Bangladesh: 
Desde 2008, os casos de VL nestes países diminuíram 82% devido às melhorias no controle de 
vectores, mobilização social de voluntários das aldeias, colaboração com outros programas de DTN e 
doação de medicamentos dos parceiros da indústria. 

Doença do verme-da-Guiné aproxima-se da erradicação: Os casos de doença do verme-da-Guiné 
diminuíram de aproximadamente 3,5 milhões em 1986 a somente 25 casos humanos em apenas em 
três países (Chade, Etiópia e Sudão do Sul) em 2016. 

Os governos e outros doadores anunciaram novos compromissos durante a cimeira para ampliar o 
alcance e o impacto dos programas de DTN em todo o mundo. A Fundação Bill & Melinda Gates 
garantiu 335 milhões de dólares de doações nos próximos quatro anos para apoiar um grupo diverso 
de programas de DTN focados no desenvolvimento e entrega de medicamentos, vigilância de 
doenças e controle de vectores. O compromisso inclui 42 milhões de dólares para apoiar a iniciativa 
de erradicação do verme-da-Guiné do Centro Carter, além de fundos dedicados a acelerar a 
eliminação da Doença do Sono Africana. 

“As DTN são algumas das doenças mais dolorosas, debilitantes e estigmatizadas que afectam as 
comunidades mais pobres do mundo. É por isso que ajudamos a lançar a Declaração de Londres, um 
marco histórico que levou a um progresso significativo no tratamento e redução da disseminação das 
DTN e demonstrou o impacto que o sector público, o sector privado, as comunidades e as ONG 
podem ter quando trabalhando juntos”, disse Bill Gates, co-Presidente da Fundação Bill & Melinda 
Gates. 

“Graças a esta parceria, estas doenças negligenciadas estão a receber agora a atenção que merecem, 
e menos pessoas têm que sofrer com estas condições tratáveis. Houve muito êxito nos últimos cinco 
anos, mas o trabalho ainda não está terminado. Nós estabelecemos metas ambiciosas para 2020 que 
exigem o compromisso continuado de empresas farmacêuticas, governos doadores e receptores e 
dos trabalhadores de saúde de linha de frente para garantir que os medicamentos estejam 
disponíveis e sejam entregues às pessoas de mais difícil acesso”. 

O Governo da Bélgica também prometeu 27 milhões de dólares adicionais, divididos igualmente nos 
próximos nove anos, para a eliminação da doença do sono no República Democrática do Congo. Este 
montante será igualado nos próximos três anos pela Fundação Bill & Melinda Gates, estabelecendo 
uma plataforma para uma maior colaboração entre Bélgica, República Democrática do Congo e a 
ampla parceria de DTN. 

Como parte de seu compromisso em eliminar a Tripanossomíase Africana, a Vestergaard 
comprometeu-se a doar 20% de seus insecticidas para pequenos alvos usados no controle da mosca 
tsé-tsé que transmite a doença, aumentando essa quantidade para até 100% nos próximos três anos 
à medida que a eliminação da doença é alcançada. 
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Estes compromissos baseiam-se no anúncio do Governo do Reino Unido no início da semana, no qual 
prometeu quase 450 milhões de dólares ao longo de cinco anos para apoiar os esforços mundiais de 
controle e eliminação das DTN. 

O progresso na luta contra as DTN tem sido possível graças à doação em grande escala de 
medicamentos por parte de 10 empresas farmacêuticas. Nos cinco anos transcorridos desde a 
Declaração de Londres, as empresas doaram mais de 7 bilhões de tratamentos que, com o apoio dos 
parceiros, alcançam actualmente quase um bilhão de pessoas em cada ano. Estas doações, com um 
valor estimado de 19 bilhões de dólares entre 2012 e 2020, multiplicam muito o impacto dos 
investimentos dos doadores; a USAID estima que cada dólar investido na entrega das doações 
corresponde a 26 dólares em medicamentos. 

 “A Declaração de Londres é um exemplo poderoso do impacto de parcerias de sucesso”, disse Haruo 
Naito, CEO da Eisai e um signatário original da Declaração de Londres: “Ao aproveitar os nossos 
recursos e focar um objectivo comum, já estamos a fazer progressos sem precedentes na direcção da 
eliminação destas doenças terríveis. O trabalho que estamos a fazer hoje é um investimento a longo 
prazo em um futuro mais saudável e próspero”. 

Além das doações, as empresas farmacêuticas estão a trabalhar em parceria e com institutos de 
pesquisa para descobrir e desenvolver novas ferramentas para prevenir, diagnosticar e tratar DTN. 
Um relatório publicado hoje pela Federação Internacional de Fabricantes e Associações 
Farmacêuticas colectou todo o escopo dos investimentos da indústria em P&D de DTN, incluindo: 

Sanofi e a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas estão a desenvolver um candidato a 
novo fármaco oral para a HAT, fexinidazol, que substituirá o actual regime misto oral-intravenoso de 
fármacos. O fexinidazol poderia representar um avanço terapêutico que apoiará os esforços de 
eliminação sustentável, segundo o objectivo para 2020 da OMS. Espera-se que este fármaco seja 
submetido a aprovação regulatória até o fim de 2017. 

Várias empresas estão a trabalhar no desenvolvimento de formulações pediátricas de medicamentos 
contra as DTN, incluindo Bayer (nifurtimox, para a doença de Chagas), Merck KGaA (praziquantel, 
para a esquistossomose) e Elea/Mundo Sano (que estão a trabalhar com DNDi para desenvolver uma 
segunda fonte pediátrica de beznidazol, para a doença de Chagas), enquanto a Johson & Johnson 
(mebendazol, para vermes transmitidos pelo solo) desenvolveu uma nova forma mastigável de 
mebendazol, recentemente aprovada pelo FDA, para crianças muito jovens. 

AbbVie, Bayer, Eisai, Johnson & Johnson e Merck KGaA fazem parte do Programa de Aceleração de 
Fármacos Macrofilacida, uma iniciativa focada em identificar e criar novos compostos fármacos que 
podem matar os vermes adultos que causam Oncocercose e Filariose linfática. 

A Bayer está a trabalhar com a DNDi para desenvolver o emodepside, um novo tratamento oral para 
filariose linfática e cegueira dos rios. 

A Eisai está a trabalhar para desenvolver o ravuconazol, um novo fármaco oral actualmente em fase 
de testes para a doença de Chagas, e está também em parceria com a DNDi para desenvolver o 
ravuconazol para combater o Micetoma. 

A GlaxoSmithKline e a DNDi entraram em acordo para juntos buscarem o desenvolvimento pré-
clínico de dois novos candidatos para o tratamento da leishmaniose visceral; os candidatos foram 



9 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

desenvolvidos pela colaboração entre a GSK e a Unidade de Desenvolvimento de Fármacos da 
Universidade de Dundee, este trabalho foi financiado pela Wellcome. O acordo para o 
desenvolvimento pré-clínico estará condicionado à assinatura de um acordo adicional. 

Em 2015, Eisai, Shionogi, Takeda, AstraZeneca e DNDi lançaram o Acelerador de Descoberta de 
Fármacos DTN, um esforço de várias empresas para acelerar a descoberta de novos fármacos para 
leishmaniose e doença de Chagas. Em 2016, a Celgene Global Health também juntou-se ao projecto e 
a Merck KGaA anunciou que também se unirá ao consórcio. 

Muitas empresas – incluindo AbbVie, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Chemo, 
Daiichi Sankyo, Eisai, Elea, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck KGaA, MSD, Novartis, 
Pfizer, Sanofi, Shionogi, e Takeda – deram à DNDi e outras organizações sem fins lucrativos o acesso 
às suas bibliotecas de compostos e/ou contribuem com seus conhecimentos científicos e técnicos 
para a DNDi e conduzem estudos clínicos e pré-clínicos para facilitar o desenvolvimento de novos 
medicamentos para combater várias DTNs. 

A Gilead está a colaborar com o Departamento de Defesa dos EUA, Centros de Controle e Prevenção, 
e Institutos Nacionais de Saúde, assim como, com muitas instituições académicas para descobrir e 
desenvolver novos antivirais para patogenias muito infecciosas e doenças virais 
negligenciadas/emergentes, incluindo a dengue. O GS-5734, o agente de pesquisa mais avançado da 
Gilead, está a ser actualmente estudado em sobreviventes de Ébola. 

As empresas também estão a trabalhar com seus parceiros para resolver os problemas na cadeia de 
suprimentos, desenvolvendo estratégias de programas e construindo capacidade local nos países 
para assegurar que os medicamentos, ferramentas e outras intervenções cheguem aqueles que mais 
necessitam. 

Ainda que se tenha alcançado um tremendo progresso na redução da incidência das DTN, os 
objectivos globais de controle e eliminação não poderão ser alcançados sem um maior apoio 
financeiro, um maior compromisso político e melhores ferramentas para prevenir, diagnosticar e 
tratar as doenças. Esta semana, os parceiros da filantropia privada, os governos de países afectados e 
as associações intersectoriais comprometeram-se novamente a aproveitar seus respectivos recursos 
e experiência para preencher as lacunas críticas. 

Apesar de cerca de um bilhão de pessoas terem sido tradas às DTN em 2015, é necessário mais 
financiamento para garantir que os programas de DTN cheguem a todas as pessoas e comunidades 
afectadas pelas doenças. A OMS estima que 340 milhões de pessoas na África subsaariana poderiam 
ser acolhidas com novos investimentos de 150 milhões de dólares anuais até 2020. 
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PERNAMBUCO REGISTRA 29 CASOS DE INFLUENZA; CAMPANHA DE VACINAÇÃO COMEÇOU 

NA SEGUNDA 
Publicado em: 19/04/2017 17:11 Atualizado em: 19/04/2017 18:43 

Duzentos e oitenta casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foram confirmados pela 
Secretária Estadual de Saúde de janeiro até 25 de março deste ano. Desses, 29 deram positivo para 
influenza A (H3N2) Sazonal. Para combater os índices, a campanha de vacinação contra o vírus 
pretende imunizar 2,3 milhões de pernambucanos a partir da próxima segunda-feira. O Dia D está 
marcado para 13 de maio. 

Ao todo, serão 2.329.874 de pessoas contempladas com a imunização em Pernambuco. Neste ano, a 
meta é vacinar, no mínimo, 90% da população. Além do vírus da influenza A(H3N2), a vacinação 
protege contra a influenza A(H1N1), que não teve casos confirmados neste ano, e a influenza B. 

A vacina contra a influenza tem validade de um ano. Por isso, é importante que todas as pessoas que 
fazem parte dos grupos prioritários, e se vacinaram o ano passado, procurem os postos de saúde 
para serem imunizados. Poderão se vacinar contra a influenza: idosos, crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), indígenas, portadores de 
doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários 
do sistema prisional, professores dos ensinos básico e superior de escolas públicas e privadas e 
profissionais de saúde. A vacinação é feita em uma dose, exceto para menores de 9 anos, que devem 
tomar uma segunda 30 dias após a primeira. Em doenças agudas febris moderadas ou graves, 
recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro.  

As pessoas com história de alergia a ovo, que apresentem apenas urticária após a exposição, podem 
receber a vacina da influenza mediante adoção de medidas de segurança. A vacina é contraindicada 
para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores bem como a qualquer 
componente da vacina ou alergia comprovada grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados. 

DADOS 

- A gripe caracteriza-se pelo aparecimento súbito de febre, dor de cabeça, dores musculares 
(mialgia), tosse, dor de garganta e fadiga. Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade 
respiratória e há necessidade de hospitalização. 

- De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a influenza acomete 5% a 10% dos 
adultos e 20% a 30% das crianças, causando 3 a 5 milhões de casos graves e 250.000 a 500.000 
mortes todos os anos, no mundo. 

- De acordo com o Ministério da Saúde, estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 
32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias, de 39% a 75% a mortalidade global e em, 
aproximadamente, 50% nas doenças relacionadas à influenza. 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/04/19/interna_vidaurbana,700028/pernambuco-registra-29-casos-de-influenza-e-campanha-de-vacinacao-come.shtml
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- Estima-se que uma pessoa infectada seja capaz de transmitir o vírus para até dois contatos não 
imunes. As crianças com idade entre um e cinco anos são as principais fontes de transmissão dos 
vírus na família e na comunidade, sendo que podem eliminar os vírus por até três semanas. 
Indivíduos imunocomprometidos podem excretar os vírus influenza por períodos mais prolongados, 
até meses. Recentemente, comprovou-se que os vírus sobrevivem em diversas superfícies (madeira, 
aço e tecidos) por 8 a 48 horas. 

PREVENÇÃO 

Para evitar a propagação de casos, algumas medidas de prevenção devem ser adotadas por toda a 
população: 

- Cobrir o nariz e a boca com lenço, ao tossir ou espirrar, e descartar o lenço no lixo após uso. 
- Lavar as mãos com água e sabão após tossir ou espirrar. 
- No caso de não haver disponibilidade de água e sabão, usar álcool gel. 
- Evitar tocar olhos, nariz ou boca. 
- Evitar contato próximo com pessoas doentes. 
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SERGIPE É O ESTADO DO NORDESTE COM MAIOR NÚMERO DE CASOS DE SÍFILIS 

CONGÊNITA 
19/04/2017 08:21h Atualizado em 19/04/2017 08:23h 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), emitiu nota alertando sobre os altos índices de sífilis em 
Sergipe, principalmente em casos congênitos – quando passa de mãe para filho, durante a gestação- 
Sergipe é o estado do Nordeste com o maior número de casos da doença. 

De acordo com a SES, no estado, cerca de 10 bebês em um grupo de mil já nascem com a doença, 
quando o normal é um a cada mil, e isso torna Sergipe como o estado do Nordeste com os maiores 
números da doença. O ideal é que a mulher que tem sífilis e está grávida comece a fazer logo o 
tratamento, ainda no pré-natal. 

58 casos de sífilis já foram registrados no estado até o momento. Casos de sífilis congênita já 
ultrapassaram 60. A Secretaria recomenda sempre que as pessoas façam o teste para saber se tem 
sífilis ou outra doença sexualmente transmissível. Em Sergipe, a doença já é considerada epidemia. 

A sífilis é uma infecção, ela é transmitida sexualmente durante relação sem preservativo, e pode ser 
adquirida tanto por homens, como por mulheres. Muitas vezes os sintomas demoram a se 
manifestar, mas o mais aparente é a presença de feridas nos órgãos genitais e no corpo. Quando 
descoberta no início, a sífilis pode ser tratada rapidamente, tanto em adultos, como em bebês, que 
adquiriram na gestação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://itnet.com.br/noticia/32776/sergipe-e-o-estado-do-nordeste-com-maior-numero-de-casos-de-sifilis-congenita
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CONFIRMADO O PRIMEIRO CASO DE FEBRE AMARELA NA REGIÃO METROPOLITANA DO 

RIO 
20/04/2017 17:50 / atualizado 20/04/2017 19:07 

A secretaria estadual de Saúde confirmou o primeiro caso de febre amarela na Região Metropolitana 

do Rio. Trata-se de um morador da área rural de Maricá, que morreu na madrugada da quarta-feira 

no Hospital Evandro Chagas (Fiocruz). Esse é o 11º caso da doença confirmado no Estado do Rio, e a 

terceira morte. 

 

Segundo a secretaria, além do caso de Maricá, foram registrados sete casos em Casimiro de Abreu - 

entre eles uma morte -, um caso em São Fidélis, um em São Pedro da Aldeia e uma morte em 

Porciúncula. Também foi confirmada a presença da doença em macacos mortos em São Sebastião do 

Alto e em Campos. 

José Pereira da Silva, que completou 61 anos no mês passado, que morreu em Maricá, era morador 

do bairro Bananal, na área rural. Ele primeiramente foi atendido na Unidade de Pronto-Atendimento 

(UPA) de Inoã, mas havia sido transferido para o Hospital Evandro Chagas (Fiocruz), no Rio, na tarde 

da terça-feira. 

 

Zezinho, como era chamado, trabalhou por mais de 20 anos no Departamento de Recursos Humanos 

(RH) do Colégio Estadual Elisiário Matta, no Centro de Maricá. Nos últimos meses, ele estava de 

licença-prêmio para tentar sua aposentadoria. Muito querido entre professores e alunos, a 

instituição não funcionou na quarta-feira em luto ao ex-funcionário. O enterro foi nesta quinta-feira, 

no Cemitério Municipal da cidade. Durante o sepultamento, as atividades na escola também foram 

interrompidas: 

 

- Era uma pessoa maravilhosa, sempre pronta a servir. Além de resolver os problemas dentro da sua 

área de profissão, também ajudava dando conselhos. Toda a escola sentiu a morte dele. O velório 

estava lotado. — declarou uma professora do colégio e amiga de longa data de Zezinho. 

Segundo ela, o ex-funcionário era uma pessoa caseira, gostava de ficar em casa cuidando da horta. 

Ele deixa a mulher, dois filhos e um neto. 

Trata-se do primeiro caso de febre amarela em Maricá e o primeiro registro na Região Metropolitana 

do Rio, que fica a 52km de distância. Por isso, o município decidiu intensificar a vacinação em 14 

bairros da sua zona rural a partir da quarta-feira. Em nota, a prefeitura do município afirma ainda 

que a cidade passa a ser tratada pelas autoridades estaduais – responsáveis pela distribuição das 

vacinas – como prioritária, o que significa o envio das doses necessárias para a imunização da 

população. 

http://oglobo.globo.com/rio/confirmado-primeiro-caso-de-febre-amarela-na-regiao-metropolitana-do-rio-21236443
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"A Secretaria Municipal de Saúde já planeja a ampliação da vacinação para toda a cidade, o que 

deverá ser feito progressivamente em função da cobertura na área de bloqueio e do próprio 

recebimento de novos lotes", afirma a nota. 

Ainda de acordo com a prefeitura de Maricá, 5 mil pessoas já foram imunizadas dentro da ação de 

bloqueio estabelecida pela prefeitura. Além disso, o Paralelamente à ação dentro da cidade, o estado 

fará um reforço de imunização em áreas limítrofes a Maricá, seguindo o mesmo protocolo adotado 

nas outras regiões onde foram registrados casos confirmados, segundo o município. 
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CASOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA ULTRAPASSAM 10 MIL EM 2017 NO CEARÁ 
13:59 · 21.04.2017 / atualizado às 15:10 

O mais recente boletim de arboviroses - doenças transmitidas por insetos – divulgado pela Secretaria 
de Saúde do Ceará aponta que o número de casos somados de dengue, chikungunya e zika chegou a 
10.323 até o início do mês de abril deste ano. 

Chikungunya 

Casos de chikungunya lideram o número de registros de arboviroses. Somente este ano, a Sesa já 
confirmou 6.217 casos, sendo a maior parte em mulheres (52,9%). As cidades com as maiores taxas 
de incidência são Baturité, Catarina, Tejuçuoca, Aracoiaba, Ocara e Pentecoste. 

Em 2016, foram confirmados 37 óbitos. Dos óbitos confirmados, 56,7% residiam em Fortaleza. Já em 
2017, uma morte foi confirmada.  

Dengue 

Quanto à dengue, o número de casos neste ano já soma 4.052. Foram registrados 82 cidades do 
Estado. A maior parte em homens (75,4%). Em 2017, foram notificados 21.567 casos de dengue, 
distribuídos 166 municípios, destes, 18,7% (4.052) foram confirmados. Até o momento, duas mortes 
por dengue grave foram confirmados, ocorridos em Fortaleza e Maracanaú. 

Zika 

Em 2017, foram notificados 560 casos suspeitos, destes, 54 foram confirmados em quatro municípios 
do Estado. Destacam-se os municípios de Caucaia, Independência, Fortaleza e Brejo Santo, com 181, 
88, 69 e 22 casos notificados, respectivamente, o que resulta em 68,2% das notificações do Ceará. Do 
total 10 foram em gestantes. 

Combate ao Aedes 

Tampar e lavar reservatórios de água são ações importantes para o combate ao Aedes aegypti. A 
limpeza deve ser periódica com água, bucha e sabão. O ministério da Saúde recomenda que ao 
acabar a água do reservatório, é necessário fazer uma nova lavagem nos recipientes e guardá-los de 
cabeça para baixo. Esse cuidado é essencial porque os ovos do mosquito podem viver mais de um 
ano no ambiente seco. 

Água sanitária também poder ser utilizada no combate às larvas. Mas é importante lembrar que ela 
não pode ser utilizada em recipientes usados para armazenamento de água para consumo humano e 
de animais. 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/casos-de-dengue-chikungunya-e-zika-ultrapassam-10-mil-em-2017-no-ceara-1.1741828

