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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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FIOCRUZ CRIA APLICATIVO PARA PESQUISAR DOENÇAS E MONITORAR ANIMAIS 
SILVESTRES 
22/04/2017 18:47 
 

Em tempo de uso crescente da tecnologia para soluções de problemas da sociedade, a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) conta com a população para ajudar no combate de doenças no 
Brasil e na coleta de informações por meio do uso de um aplicativo gratuito e disponível no Google 
Play. 

A bióloga Márcia Chame, que está à frente de um projeto de biodiversidade da Fiocruz, 
informou que, para ampliar a base de dados utilizados nas pesquisas, é preciso aumentar os meios 
de monitoramento das informações. Com o aplicativo, os especialistas recebem os dados regionais 
diretamente das populações. 

“Acreditamos que a sociedade é parte do processo. Por isso, desde 2005 começamos a 
desenvolver um aplicativo em que qualquer pessoa no país pode nos ajudar no monitoramento de 
animais silvestres. Não só macacos, mas carnívoros, roedores e todo tipo de animais”, disse. 

O aplicativo permite receber uma série de registros, inclusive fotos. “Ele funciona off line, de 
modo que no meio do campo há um georreferenciamento. As pessoas podem checar seus dados no 
mapa disponível e atrás dessas informações temos esses modelos.” 

A professora acrescentou que, embora exista a sensação de que a febre amarela é uma 
doença nova no Brasil, ela veio da África há muito tempo e hoje alarma a população. Assim como a 
febre amarela veio de fora, a movimentação atual de pessoas no mundo pode levar o vírus para 
diversos lugares. 
Vetores 

“Em 24 horas, uma pessoa pode sair da China, pousar em Paris e depois seguir para o Brasil”, 
comentou a bióloga sobre o que classificou de compartilhamento de doenças e de agentes 
infecciosos com outros animais. “Isso faz parte da biodiversidade”. 

A pesquisadora destacou ainda que existem alterações genéticas de vetores e parasitas e, 
com isso, todos os organismos vão se adaptando. A dinâmica, conhecida há 20 anos, hoje pode ser 
completamente diferente. Márcia descartou que o Brasil esteja atravessando uma epidemia de febre 
amarela.  

Conforme a especialista, o que ocorre são surtos distribuídos. Ela afirmou que os macacos 
são hospedeiros extremamente favoráveis à doença. Com 118 espécies do animal, o Brasil é o país 
que mais tem espécies de primatas no mundo. "Todas as nossas espécies são suscetíveis à febre 
amarela. Isso mão significa que não exista febre amarela vírus em outras espécies. Precisamos 
estudar mais isso.” 

De acordo com Márcia Chame, o que se vê hoje no Brasil é um ciclo silvestre. Ela analisou o 
cenário do local onde morava o homem que morreu da doença em Casimiro de Abreu, município do 
Rio de Janeiro, e constatou que a paisagem é uma clareira no meio da floresta. “É uma área quase 
circular, onde foi feita uma plantação. Para o mosquito é uma área natural. Com uma diferença, 
havia uma oferta de sangue humano da família que morava ali.” 
 
Estudos 

Para a pesquisadora, as áreas de declives determinam andares diferenciados de florestas e as 
espécies se distribuem nos andares. Há macacos que ficam mais no alto das árvores e outros em 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2017/04/22/internas_cienciaesaude,700475/fiocruz-cria-aplicativo-para-pesquisar-doencas-e-monitorar-animais-sil.shtml
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níveis mais baixos. Os mosquitos acompanham esses níveis. Com isso, as pessoas acabam sendo alvo 
dos mosquitos infectados e levam os vírus para outros locais. “As pessoas entram nas florestas e 
cada vez mais as populações avançam nessas áreas”, disse. 

Segundo Márcia Chame, são muitos os fatores para o surgimento da febre amarela, porque 
os ciclos são complexos, especialmente pela variedade nas espécies de macacos e mosquitos. Os 
estudos mostram que, desde 1980, a cada sete anos surge um ciclo novo de febre amarela. 

“O que se tem de dados é que os ciclos coincidem com o restabelecimento das populações 
de bugios [macacos]. A febre amarela entra em determinado lugar e mata os bugios suscetíveis. Os 
que conseguem resistir ficam imunes, como as pessoas. Para que tenha uma nova população com 
indivíduos suscetíveis, essa população tem de se repopular. Isso vai demorar uns sete anos.” 

Márcia Chame informou que a Fiocruz trabalha com uma base de dados relativa ao período 
entre 2000 e 2016, com análise de 620 casos, utilizando um cruzamento de informações de diversos 
órgãos. Os estudos também mostraram que um período importante de seca, antes do início das 
chuvas, favorece um número maior de mosquitos. “É como se todos os ovos dos mosquitos 
estivessem esperando uma chuva favorável [para eclodir]”. Depois dessa etapa, eles se dispersam e 
acabam atacando macacos, que, por causa da seca, fugiram para outras regiões a procura de 
alimentos. 
 
Ação do mosquitos 

Para o professor Ricardo Lourenço, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), os principais 
transmissores de febre amarela são os mosquitos Haemagogus leucocelaenus, que têm o corpo 
preto e patas em listras, e o Haemagogus janthinomys, com corpo brilhoso e colorido e patas sem 
listras. Lourenço revelou ainda que eles não atuam à noite. 

“Febre amarela é uma doença do dia. Mosquitos não picam à noite. São brilhosos e se 
orientam pelo reflexo da luz nas escamas brilhosas. São mosquitos diurnos e transmitem [a doença] 
durante o dia. Podem picar humanos dentro da floresta ou fora dela”. 

O professor esclareceu que normalmente somente as fêmeas transmitem a doença, mas 
pode ocorrer a transmissão por machos nascidos de fêmeas infectadas. 

Lourenço afirmou que equipes da Fiocruz estão fazendo controle de mosquitos com a 
instalação de armadilhas nas árvores de Casimiro de Abreu. O material é coletado e analisado no 
laboratório do IOC por uma equipe de 42 pessoas. Com as análises, é possível identificar os tipos de 
mosquito da região e checar ainda a quantidade de mosquitos com a distinção entre machos e 
fêmeas. 
 
Infecção 

O professor André Siqueira, infectologista do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas da Fiocruz, informou que, no caso da febre amarela, pode haver o registro de pessoas 
infectadas com quadro bem leve. Segundo Siqueira, a partir da infecção há o período de incubação 
de três a seis dias em que o vírus está no organismo, mas ainda não se manifestou. Depois tem o 
período de infecção em igual período quando o vírus está se replicando no organismo em grande 
quantidade. 

É nesse momento que surge a febre acima de 40 graus, associada às dore de cabeça, costas e 
tonturas. Em seguida, o paciente pode passar por um tempo de melhora entre duas a 24 horas. Após 
essa etapa, podem surgir complicações com as infecções no fígado, a dor no estômago que podem 
evoluir até a morte em algumas situações. 
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OMS PEDE RESPOSTA URGENTE NO COMBATE A HEPATITES VIRAIS 

23.04.2017 | 23h30 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta para o aumento de casos de hepatites virais 

em todo o mundo. A estimativa da entidade é que 325 milhões de pessoas no planeta vivam com um 
quadro crônico de infecção viral por hepatite B ou hepatite C – a maioria delas sem acesso a exames que 
atestem a doença e, portanto, sem tratamento. 
 

“Como resultado, milhões de pessoas estão sob risco de uma progressão lenta para um quadro de 
doença crônica do fígado, câncer e morte”, destacou a OMS. 
A diretora-geral da entidade, Margaret Chan, afirmou que a hepatite viral hoje é reconhecida como um 
grande desafio de saúde pública, que exige uma resposta imediata por parte dos países-membros. 
“Vacinas e medicamentos para combater a hepatite existem e a OMS está empenhada em ajudar a 
garantir que essas estratégias cheguem a todos aqueles que precisam.” 
 
Mortalidade e infecções 

Dados da instituição mostram que as hepatites foram responsáveis pela morte de 1,34 milhão de 
pessoas em 2015 – um número comparável ao total de mortes provocadas por tuberculose e pelo vírus 
HIV. A diferença é que, enquanto as mortes por essas duas doenças estão caindo no mundo, os óbitos por 
hepatite viral estão aumentando. 

Cerca de 1,75 milhão de pessoas foram infectadas por hepatite C em 2015, elevando o total de 
pessoas que vivem com a doença para 71 milhões em todo o planeta. 
Já as novas infecções por hepatite B, segundo a OMS, estão caindo graças à ampliação da cobertura 
vacinal. Globalmente, 84% das crianças nascidas em 2015 receberam as três doses recomendadas. 
Entretanto, cerca de 257 milhões de pessoas, a maioria adultos nascidos antes da introdução da vacina, 
viviam com um quadro crônico de hepatite B em 2015 
 
Epidemia no planeta 

Segundo a OMS, os índices de infecção por hepatite B variam entre as regiões monitoradas pela 
entidade, mas são maiores na África e no oeste do Pacífico, onde 6,1% e 6,2% de toda a população, 
respectivamente, sofre com o problema. Na região leste do Mediterrâneo, a taxa de infecção é 3,3%; no 
sudeste da Ásia, 2%; na Europa, 1,6%; e nas Américas, 0,7%. 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.midianews.com.br/equilibrio/oms-pede-resposta-urgente-no-combate-a-hepatites-virais/294265
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BILL GATES PROMETE INVESTIR US$ 18 MILHÕES NO COMBATE À DENGUE 
24/04/2017 11:04 
 

Bill Gates, o homem mais rico do mundo e fundador da Microsoft, anunciou na semana 
passada um novo alvo para seu projeto de filantropia: combater o Aedes aegypti, mosquito 
transmissor de doenças como dengue, chikungunya e o vírus zika. 

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Gates revelou que pretende investir US$ 18 
milhões (equivalente a mais de R$ 56 milhões, em conversão direta) em um método de modificação 
genética capaz de tornar os mosquitos estéreis. 

O dinheiro está sendo empregado em entidades governamentais e não-governamentais dos 
EUA, mas alguns dos testes do novo experimento já estão sendo realizados no Brasil - mais 
precisamente, nos subúrbios do Rio de Janeiro. Há também testes acontecendo na Colômbia e na 
Indonésia. 

Segundo o Estado de S. Paulo, Gates também falou sobre projetos de desenvolvimento de 
uma vacina contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti no Brasil. "Há um grande trabalho no 
Brasil. Mas, por enquanto, não temos uma vacina", disse o bilionário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://olhardigital.uol.com.br/noticia/bill-gates-promete-investir-us-18-milhoes-em-combate-a-dengue/67772
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,o-homem-mais-rico-do-mundo-contra-o-mosquito,70001743532
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TRÊS PAÍSES AFRICANOS TESTARÃO A PRIMEIRA VACINA CONTRA MALÁRIA 
24/04/2017 

 
Gana, Quênia e Malawi administrarão a partir de 2018 em seu território a primeira vacina 

contra a malária, em um programa piloto inédito que será aplicado a crianças de entre 5 e 17 meses, 
segundo anunciou nesta segunda-feira o Escritório Regional para África da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

"A informação obtida neste programa piloto nos ajudará a tomar decisões para estender o 
uso desta vacina", declarou Matshidiso Moeti, diretora regional para África da OMS em um ato 
realizado em Nairóbi por causa do Dia Mundial da Malária, que é celebrado amanhã. 

"Combinada com as medidas que já existem contra a malária, uma vacina assim teria 
potencial para salvar dezenas de milhares de vidas na África", acrescentou Moeti. 

A malária foi a causa da morte em 2015 de cerca de 429 mil pessoas, a maioria delas crianças 
nascidas na África, e houve 212 milhões de casos, segundo dados da OMS. 

Os esforços contra a doença reduziram as mortes por malária em 62% nos últimos 15 anos, 
segundo um comunicado da OMS. 

A primeira vacina contra a malária foi desenvolvida e testada pela empresa GSK com o apoio 
da Fundação Bill e Melinda Gates durante mais de oito anos em sete países africanos, entre os quais 
estão Gana, Quênia e Malawi. 

Estes três países foram escolhidos como teste para o programa piloto em grande escala 
devido a seu cumprimento com outros critérios da OMS na luta contra a malária. 

Gana, Quênia e Malawi têm um uso generalizado de redes antimosquitos em seu território, 
além de programas de imunização adequada contra o vírus e uma incidência da doença 
suficientemente elevada como para que os resultados sejam representativos. 

Cada um dos três países decidirá as zonas nas quais será administrada a vacina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efe.com/efe/brasil/tecnologia/tres-paises-africanos-testar-o-a-primeira-vacina-contra-malaria/50000245-3246715
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DOIS ÓBITOS DE BEBÊS COM SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA SÃO INVESTIGADOS EM 
PERNAMBUCO 
25/04/2017 09:31, atualizado 11:58 

 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) está investigando dois óbitos de bebês com Síndrome 
Congênita do Zika neste ano. O período analisado corresponde a 1º de janeiro a 11 de abril. O 
boletim, repassado pela pasta nesta terça-feira (25), ainda traz um novo caso confirmado de uma 
criança que nasceu com a malformação. 

Ao todo, foram notificados 64 casos neste ano. Desses, 11 já foram descartados e outros 50 
ainda estão em investigação. Em todo ano de 2016, foram 1.093 notificações, com 143 confirmações, 
748 descartados e 74 investigados. 

Desde o início das notificações, em 2015, foram 2.312 casos notificados de Síndrome 
Congênita do Zika. No total, foram 116 mortes, sendo 53 natimortos, 48 neomortos de até 28 dias, e 
15 pós-neonatal. 

A pasta ainda destaca que nenhum dos casos teve a microcefalia como causa básica da 
morte. Dentre os 116 óbitos, 12 foram confirmados com microcefalia relacionada à infecção pelo 
vírus da zika e três foram descartados. As outras causas seguem em investigação. 
 
Síndrome 

A variedade de anomalias observadas em recém-nascidos e que podem ser causadas pelo 
vírus da zika aponta para a presença de síndrome congênita. À medida em que os bebês foram 
crescendo, pais e médicos estão descobrindo uma série de complicações. 

A microcefalia não é a única consequência da infecção provocada pelo vírus da zika. Outras 
alterações estão sendo diagnosticadas em bebês que nasceram com o tamanho da cabeça normal, 
mas são filhos de mulheres que tiveram zika na gravidez, como problemas motores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/dois-obitos-de-bebes-com-sindrome-congenita-do-zika-sao-investigados-em-pernambuco.ghtml
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PERNAMBUCO APRESENTA REDUÇÃO NO NÚMERO DE CASOS DE ARBOVIROSES 
25/04/2017 11:08 

 

Comparados com os anos anteriores, os números de casos de arboviroses apresentaram uma 
queda significativa no estado pernambucano. No boletim divulgado nesta terça-feira (25) pela 
Secretaria Estadual de Saúde (SES), que corresponde ao período de 1º de janeiro a 24 de abril deste 
ano, foi registrado, por exemplo, a redução de 96,3% dos casos suspeitos de dengue. 

Neste ano, até o dia 24 de abril, foram notificados 3.690 casos suspeitos de dengue. Desses, 
808 foram confirmados e 981 descartados. No mesmo período de 2016, foram 100.130 casos 
suspeitos. 

Já chikungunya teve 1.233 notificações com 277 casos confirmados e 417 descartados. No 
ano passado, foram 48.900 notificações. Ou seja, uma diminuição de 97,4% casos suspeitos. 

Enquanto isso, o vírus da zika foi o que mais apresentou queda de 2016 para 2017. Neste ano 
foram 202 casos notificados, nenhum confirmado e 34 descartados. Em 2016, foram 9.861 
notificações no mesmo período, o que representa uma redução de 98%. 

Em relação aos óbitos por arboviroses, foram 15 notificações, nenhuma confirmação e um 
descartado neste ano. No ano passado, foram 292 óbitos suspeitos. 
 
LIRAa 

Já o índice de Infestação Predial do 2º ciclo do Levantamento de Índice Rápido do Aedes 
aegypti (LIRAa) aponta que 81 dos 184 municípios pernambucanos estão em situação de risco de 
surto. A análise ainda diz que 72 deles estão em alerta e 30 em situação satisfatória. Apenas a cidade 
de Tracunhaém não informou o LIRAa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/pernambuco-apresenta-reducao-no-numero-de-casos-de-arboviroses.ghtml
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FIOCRUZ SOLTA MOSQUITOS DE LABORATÓRIO EM NITERÓI PARA COMBATE À DENGUE 
26/04/2017 15:04 

 
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) soltou milhares de mosquitos Aedes aegypti em Niterói, 

nesta quarta-feira (26), com objetivo de combater os vírus da dengue e da chikungunya. Os insetos 
foram inoculados com a bactéria Wolbachia e a expectativa é que eles infectem outros mosquitos, 
que ficarão estéreis, o que acarretará, aos poucos, na redução da população. 

Os mosquitos foram soltos nos bairros de São Francisco, Charitas, Preventório e Grota. O 
método desenvolvido pela Fiocruz já foi adotado em 2012, na Ilha do Governador, e em outros locais 
de Niterói, como Jurujuba. Os resultados coletados pelos cientistas são satisfatórios. 

A Wolbachia vive apenas dentro de células, o que impõe limitações significativas na sua 
capacidade de dispersão, uma vez que ela só pode ser transmitida verticalmente, de mãe para filho, 
por meio do ovo da fêmea de mosquito. 

Fêmeas com Wolbachia sempre geram filhotes com Wolbachia no processo de reprodução, 
seja ao se acasalar com machos sem a bactéria ou machos com a bactéria. E, quando as fêmeas sem 
Wolbachia se acasalam com machos com a Wolbachia, os óvulos fertilizados morrem. 

Inicialmente, a vantagem reprodutiva será pequena já que haverá poucos mosquitos com 
Wolbachia na população total. Mas, com as sucessivas gerações, o número de mosquitos machos e 
fêmeas com Wolbachia tende a aumentar até que a população inteira de mosquitos tenha esta 
característica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/fiocruz-solta-mosquitos-de-laboratorio-em-niteroi-para-combate-dengue
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CEARÁ TEM 1,3 MIL CASOS DE FEBRE CHIKUNGUNYA EM UMA SEMANA 
27/04/2017 14:46  

 
O número de casos confirmados de febre chikungunya no Ceará voltou a crescer fortemente 

na semana passada. Conforme o boletim de registros da Secretaria da Saúde do Ceará, divulgado 
semanalmente, os dados mais recentes apontam 6.217 registros da doença neste ano, 28% a mais 
que na semana anterior, quando a secretaria confirmava 4.833 pessoas infectadas pela chikungunya. 

Fortaleza é a cidade que concentra a maior parte dos casos, com 3.690 casos confirmados. 
Em Caucaia são 888, e em Baturité, 362. Em 2016, o Ceará teve mais de 29 mil casos da doença. 

A infecção pelo vírus chikungunya provoca sintomas parecidos com os da dengue, porém 
mais dolorosos. No idioma africano makonde, o nome chikungunya significa "aqueles que se 
dobram", em referência à postura que os pacientes adotam diante das penosas dores articulares que 
a doença causa. 

Em compensação, comparado com a dengue, o novo vírus mata com menos frequência. Em 
idosos, quando a infecção é associada a outros problemas de saúde, ela pode até contribuir como 
causa de morte, porém complicações sérias são raras, de acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 
 
Como as pessoas pegam o vírus? 

Por ser transmitido pelo mesmo vetor da dengue, o mosquito Aedes aegypti, e também pelo 
mosquito Aedes albopictus, a infecção pelo chikungunya segue os mesmos padrões sazonais da 
dengue. O risco aumenta, portanto, em épocas de calor e chuva, mais propícias à reprodução dos 
insetos. Eles também picam principalmente durante o dia. A principal diferença de transmissão em 
relação à dengue é que o Aedes albopictus também pode ser encontrado em áreas rurais, não 
apenas em cidades. 

O chikungunya tem subtipos diferentes, como a dengue? 
Diferentemente da dengue, que tem quatro subtipos, o chikungunya é único. Uma vez que a pessoa 
é infectada e se recupera, ela se torna imune à doença. Quem já pegou dengue não está nem menos 
nem mais vulnerável ao chikungunya: apesar dos sintomas parecidos e da forma de transmissão 
similar, tratam-se de vírus diferentes. 
 
Quais são os sintomas? 

Entre quatro e oito dias após a picada do mosquito infectado, o paciente apresenta febre 
repentina acompanhada de dores nas articulações. Outros sintomas, como dor de cabeça, dor 
muscular, náusea e manchas avermelhadas na pele, fazem com que o quadro seja parecido com o da 
dengue. A principal diferença são as intensas dores articulares. 

Em média, os sintomas duram entre 10 e 15 dias, desaparecendo em seguida. Em alguns 
casos, porém, as dores articulares podem permanecer por meses e até anos. De acordo com a OMS, 
complicações graves são incomuns. Em casos mais raros, há relatos de complicações cardíacas e 
neurológicas, principalmente em pacientes idosos. Com frequência, os sintomas são tão brandos que 
a infecção não chega a ser identificada, ou é erroneamente diagnosticada como dengue. 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/ceara-tem-13-mil-casos-de-febre-chikungunya-em-uma-semana.ghtml
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Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, é 
importante observar que o chikungunya é "muito menos severo que a dengue, em termos de 
produzir casos graves e hospitalização". 
 
Tem tratamento? 

Não há um tratamento capaz de curar a infecção, nem vacinas voltadas para preveni-la. O 
tratamento é paliativo, com uso de antipiréticos e analgésicos para aliviar os sintomas. Se as dores 
articulares permanecerem por muito tempo e forem dolorosas demais, uma opção terapêutica é o 
uso de corticoides. 

Apesar de haver poucos riscos de formas hemorrágicas da infecção por chikungunya, 
recomenda-se evitar medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (aspirina) nos primeiros dias de 
sintomas, antes da obtenção do diagnóstico definitivo. 
 
Como se prevenir? 

Sobre a prevenção, valem as mesmas regras aplicadas à dengue: ela é feita por meio do 
controle dos mosquitos que transmitem o vírus. 
Portanto, evitar água parada, que os insetos usam para se reproduzir, é a principal medida. Em casos 
específicos de surtos, o uso de inseticidas e telas protetoras nas janelas das casas também pode ser 
aconselhado. 
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CEARÁ REGISTRA TERCEIRA MORTE POR DENGUE EM 2017  
29/04/2017 13:04 

 
Mortes ocorreram nas cidades de Maracanaú, Fortaleza e Tabuleiro do Norte. Uma terceira 

morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Ceará por dengue em 2017. Dos óbitos, uma era 
do sexo feminino e dois do sexo masculino. As mortes ocorreram nas cidades de Maracanaú, 
Fortaleza e Tabuleiro do Norte.  

Conforme o boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (28), no estado foram 
confirmados 28 casos de dengue com sinais de alarme e quatro casos de dengue grave. Neste ano, 
foram notificados 25.472 casos da doença no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan). Do número, foram confirmados 4.988.  
 
Óbitos por Chikungunya  

Em 2017, há registro de um (01) óbito confirmado por chikungunya no mês de janeiro, de 
paciente do sexo feminino, 66 anos, residente no município de Fortaleza.  
 
Zika  

Em 2017, foram notificados 831 casos suspeitos de zika. Os casos confirmados na população 
em geral representam 10,3% (86/831) e casos descartados 18,7% (156/831) do total de notificações, 
segundo a Sesa.  
 


