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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 emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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SOBREVIVÊNCIA COM HIV PERTO DO NORMAL GRAÇAS A MEDICAMENTOS 
14/05/2017 

Tratamento antirretroviral 
Jovens contaminados com HIV (vírus da imunodeficiência adquirida) que passam a tomar o 

coquetel de remédios já conseguem ter uma expectativa de vida "bem perto da normal" graças aos 
avanços no tratamento, segundo um estudo publicado na revista científica The Lancet. 

Pessoas de 20 anos que começaram o tratamento antirretroviral em 2010 já têm uma 
expectativa de vida 10 anos mais alta que a de jovens da mesma idade submetidos ao tratamento em 
1996. 

Começar o tratamento o quanto antes é crucial para conseguir atingir uma qualidade de vida 
melhor e por mais tempo. 

Mas ONGs de ajuda a soropositivos alertam que muitas pessoas ainda vivem sem saber que 
estão contaminadas. 
 
Prevenção mais efetiva 

Segundo os pesquisadores da Universidade de Bristol, o sucesso extraordinário dos 
tratamentos para o HIV e da AIDS, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, resulta do surgimento 
de novos remédios com menos efeitos colaterais e mais eficientes para impedir a proliferação do 
vírus no corpo. 

Também ficou mais difícil para o vírus conseguir criar resistência aos remédios mais recentes. 
A evolução dos exames para detectar o vírus e dos programas de prevenção, aliados aos 

avanços no tratamento de problemas de saúde causados pelo HIV, podem ter ajudado também, 
segundo o estudo. 

A terapia antirretroviral envolve uma combinação de três ou mais remédios que bloqueiam o 
desenvolvimento normal do HIV. Eles já são considerados "umas das histórias de maior sucesso da 
saúde pública nos últimos 40 anos". 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=sobrevivencia-hiv-perto-normal-gracas-medicamentos&id=12072
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NÚMERO DE CASOS DE SÍFILIS EM PERNAMBUCO AUMENTA 414% EM DOIS ANOS 
15/05/2017 21h46 

 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) revelou, nesta segunda-feira (15), um aumento no 

número de casos de sífilis em Pernambuco. Quando comparados os dados de 2016 com 2014, o 
aumento foi de 414,02%. A forma adquirida da doença foi a que mais apresentou crescimento no 
ano passado. 

Em 2016, foram 2.565 casos de sífilis contra 1.260 em 2015 e 499 em 2014. Já a congênita, 
foram 1.418 casos em 2016, 1.313 em 2015 e 1.280 em 2014. Quanto à doença nas gestantes, foram 
935 ocorrências em 2016, 858 em 2015 e 799 em 2014. 

Para o coordenador estadual do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis, François 
Figueiroa, Pernambuco está inserido num quadro de epidemia nacional. Para tentar barrar o 
crescimento da doença e tratar a população, a pasta realiza um esforço coletivo para implementar o 
teste rápido de sífilis em todas as unidades de saúde do estado, segundo ele. 

“Esse teste ainda está centralizado. Ele tem que estar mais próximo da população. Estamos 
treinando e vamos colocar técnicos para executar esses testes em todas as unidades de saúde. 
Acredito que a gente focou na preservação da doença no pré-natal e esqueceu da população em 
geral. Precisamos englobar todos”, pontuou. 

A maior incidência da forma adquirida ocorreu, de acordo com os dados da SES, entre 
homens (34,2%) e mulheres (30,5%) na faixa etária dos 20 aos 29 anos. São 832 pessoas 
contaminadas nessa idade. Ao todo, o estado registrou 1.344 homens infectados e 1.221 mulheres 
com idades a partir dos 10 anos, em 2016. 

Entre os municípios que concentram 80% da carga de doença para sífilis adquirida, Jaboatão 
dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, apresentou 649 casos (25,3%) em 2016. O 
município fica na frente da capital pernambucana, que registrou, no ano passado, o total de 224 
casos (8,7%). 

“Sífilis é uma doença silenciosa. Não é olhando para a pessoa que você sabe se ela tem ou 
não a doença. Geralmente, a pessoa tem uma ferida pequena que vem e some sem tratamento, ela 
nem percebe. Por isso, é importante se proteger e fazer o teste rápido. O diagnóstico é fácil e a 
doença é curável. Porém, é preciso tomar cuidado porque na gravidez, por exemplo, pode causar 
malformação do feto, aborto, ou ele nascer morto ou com sífilis”, concluiu o coordenador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/numero-de-casos-de-sifilis-em-pernambuco-aumenta-414-em-dois-anos.ghtml
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PESQUISADORES BRASILEIROS IDENTIFICAM OITO MUTAÇÕES NO VÍRUS DA FEBRE 

AMARELA 
 
16/05/2017 

 
Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), 

identificaram oito mutações em sequências genéticas do vírus da febre amarela do surto de 2017, 
que estão associadas a proteínas envolvidas na replicação viral. 

 
A comprovação foi feita a partir dos primeiros sequenciamentos completos do genoma de 

amostras de dois macacos do tipo bugio encontrados em uma área de mata, no Espírito Santo, no fim 
de fevereiro deste ano. Para os pesquisadores, as alterações genéticas não comprometem a 
eficiência da vacina contra a doença, mas vão pesquisar se tornam o vírus mais agressivo. 

Os estudos mostraram que os microrganismos pertencem ao subtipo genético conhecido 
como linhagem Sul Americana 1E, que segundo o IOC, é predominante no Brasil desde 2008. 

Para o chefe do Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários do IOC, o 
pesquisador e um dos coordenadores do estudo, Ricardo Lourenço, a condição em que os macacos 
foram recolhidos para a retirada de amostras foi fundamental para a identificação. Um deles tinha 
morrido há pouco tempo e o outro ainda estava vivo, embora já prestes a morrer. “Eles não estavam 
em deterioração. Isso fez com que as partículas virais que estavam nos corpos deles pudessem ser 
detectadas porque não degradaram”, informou em entrevista à Agência Brasil. 

Ricardo Lourenço acrescentou que os animais foram encontrados durante uma pesquisa de 
campo com auxílio de armadilhas para coletar mosquitos na região. “Na colocação das armadilhas no 
Espírito Santo, avisaram para nós que havia macacos morrendo no local. Já que estávamos lá 
colocando as armadilhas para coletar os mosquitos, estávamos preparados para examinar qualquer 
coisa e coletamos o sangue, tínhamos, inclusive, gelo seco para congelar as amostras”, revelou. 
 
Vacina 

A chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus do IOC, a pesquisadora e também 
coordenadora do estudo, Myrna Bonaldo, afastou qualquer possibilidade de a descoberta 
comprometer a eficácia da vacina contra a febre amarela. “Não muda. É uma vacina que já está 
sendo administrada há 80 anos e que é muito eficaz”, contou, completando que a alteração não está 
ocorrendo na principal proteína viral que são as proteínas da parte exterior do vírus e, por isso, não 
deve tornar o vírus menos imunogênico ou não. “A vacina vai proteger certamente. Um exemplo 
disso é que, em qualquer lugar do mundo em que tem variantes do vírus de febre amarela, a vacina 
protege com a mesma eficácia, então, em princípio não muda nada”. 

Agora, os estudos vão continuar para verificar de que forma a variação pode impactar na 
infecção em macacos, mosquitos e no homem. Outra pergunta que precisa ser respondida, de 
acordo com Myrna Bonaldo, é saber se as mudanças tornam o vírus mais agressivo, no sentido de 
infectar mais gravemente um hospedeiro, um vetor ou um mamífero. A pesquisadora apontou ainda 
que, até o momento, essas alterações não foram descritas em nenhum vírus de febre amarela, quer 
seja os vírus da África ou da América do Sul. 

https://africa21digital.com/2017/05/16/pesquisadores-brasileiros-identificam-oito-mutacoes-no-virus-da-febre-amarela/
https://africa21digital.com/2017/05/
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“Foi bem particular o resultado. Isso não quer dizer que este vírus seja mais agressivo e que 
poderia prejudicar mais as pessoas. Para ter uma ideia, vamos precisar levar este vírus para o 
laboratório e começar estudos bem básicos, tanto em infecção de células como também infecção em 
alguns modelos animais, como mosquitos”, completou. 

A pesquisadora contou também que, desde 2000, tem ocorrido cada vez mais casos humanos 
de contaminação pelo vírus da febre amarela e, por isso, houve uma dispersão dos registros da 
doença, que pode ser decorrente da mudança ou de baixa cobertura vacinal, porque não era uma 
região suscetível à infecção por febre amarela. “De certa maneira houve uma dispersão dele na 
natureza, uma ampliação nas regiões em que ele começou a circular em macacos e em mosquitos 
silvestres e depois isso acabou atingindo o homem”, disse. 

Myrna Bonaldo apontou que ainda somente após a confirmação de onde e quando 
ocorreram as mutações é que se pode verificar se há relação com desastres ambientais. “Esse é o 
momento da gente estudar várias amostras da epidemia atual, com associação com amostras 
antigas, para a gente poder rastrear onde ocorreram essas variações e como isso se dispersou em 
diferentes regiões aqui do Sudeste”, acrescentou. 

Na visão da pesquisadora, os estudos vão contribuir também para a adoção de medidas de 
vigilância sanitária. “Vamos conhecer melhor toda a capacidade desse vírus circular no Brasil. Isso 
pode dar ferramentas preciosas para fazer a vigilância sanitária. Prever para não ter os piores casos. 
Vai dar armas para saber quais são áreas do Brasil que talvez tenham que ser priorizadas na hora em 
uma vacinação, ou não”, afirmou. 
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SOBREVIVENTES DO EBOLA TÊM UMA CICATRIZ NA RETINA “ÚNICA” 
 
16/05/ 2017 

 
 Os sobreviventes de Ebola têm cicatrizes retinianas específicas da doença, embora não 
causem perda de visão, dizem cientistas que estudaram os efeitos duradouros do vírus mortal 
Cientistas da Universidade de Liverpool no Reino Unido realizaram um estudo de sobreviventes de 
Ebola para determinar se o vírus tem quaisquer efeitos específicos na parte posterior do olho usando 
uma câmera de retina. 
 "A distribuição destas cicatrizes retinianas ou lesões fornece a primeira evidência 
observacional que o vírus entra no olho através do nervo óptico para alcançar a retina em uma 
maneira similar ao vírus do Nilo Ocidental", disse Paul Steptoe da Universidade de Liverpool. 
"Felizmente, eles aparentam poupar a parte central do olho para que a visão seja preservada. Estão 
em andamento estudos de acompanhamento para avaliar qualquer possível recidiva da doença 
ocular Ebola ", disse Steptoe. 
 Dois anos após o surto de Ebola na África Ocidental, muitos sobreviventes ainda 
apresentam sintomas de síndrome pós-Ebola (PES), incluindo dores articulares e musculares e 
problemas psiquiátricos e neurológicos. 
 Vírus, como Ebola, podem ficar escondidos em nossos corpos, explorando uma 
vulnerabilidade em nosso sistema imunológico. Essa vulnerabilidade é chamada de "privilégio 
imunológico" e vem de uma antiga observação de que tecido estranho transplantado em certas 
partes do corpo não provoca a resposta imune usual. Isso inclui o cérebro, a medula espinhal e os 
olhos. 
 Os cientistas acreditam que isso ocorre porque o cérebro, a medula espinhal e os olhos são 
simplesmente muito delicados e importantes para resistir à inflamação que é típica de uma resposta 
imune. 
 Os pesquisadores compararam exames oftalmológicos de pacientes com PES no Serra Leoa 
e na população de controle. Um total de 82 sobreviventes de Ebola que relataram anteriormente 
sintomas oculares e 105 controles não afetados de pessoal civil e militar foram submetidos a exame 
oftálmico, incluindo imagens de retina de campo largo. 
 Os resultados da pesquisa mostram que cerca de 15% dos sobreviventes do Ebola 
examinados têm uma cicatriz retiniana que parece específica da doença. "Nosso estudo também 
fornece provas preliminares de que em sobreviventes com catarata causando visão reduzida, mas 
sem evidente inflamação ocular ativa (uveíte), análise de fluidos aquosa não contém vírus Ebola, 
portanto, permitindo o acesso à cirurgia de catarata para os sobreviventes", disse Steptoe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.livemint.com/Science/2TCTj0PbDBpdKtBRTvAakN/Ebola-survivors-have-a-unique-retinal-scar-study.html
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CONTROVERSA VACINA CONTRA O EBOLA PODE TER SEU PRIMEIRO TESTE REAL NO 

CONGO 

 
17 de Maio de 2017 - 08:11 

 
Em dezembro, os noticiários estavam eufóricos: depois de uma mortal epidemia de ebola na 

África Ocidental dois anos atrás, os cientistas não tinham apenas desenvolvido uma vacina, mas ela 
parecia ser 100% efetiva. Essa eficácia foi logo confrontada, mas, agora, conforme uma nova 
epidemia de ebola está aparecendo na República Democrática do Congo, ela pode finalmente 
receber um teste de verdade. 

Em abril, vários meses depois de a vacina contra o ebola ter sido anunciada com tanto alarde, 
um grupo de cientistas da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos desafiou a 
metodologia do teste com os 4.160 pacientes em Guiné. Em um relatório de 287 páginas, eles por 
fim concluíram que, embora a vacina “provavelmente providencie alguma proteção aos usuários”, 
essa proteção “pode ser realmente baixa”. 

Agora, uma epidemia de ebola na República Democrática do Congo pode ser o teste final da 
vacina. Até agora, houve dois casos confirmados e 17 outros suspeitos, com três mortos entre eles, 
de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Na semana passada, a organização disse que está 
fazendo preparações para usar a controversa vacina, apesar de ainda não ter tomado uma decisão 
firme sobre onde testá-la. 

O número de casos suspeitos até agora é bem pequeno, especialmente dado que a epidemia 
não foi identificada fora de uma área remota e isolada. Mas levou três semanas para especialistas 
identificarem a doença, o que pode significar que ela tenha se espalhado muito mais do que se sabe. 
E o sistema de saúde do Congo é um dos piores do mundo. 

Existem 300 mil doses de emergência da nova vacina à disposição, se a OMS e outros 
decidirem ser necessário. Ela foi desenvolvida pela companhia farmacêutica Merck e NewLink 
Genetics. Em dezembro, médicos da OMS, Médicos sem Fronteiras e outros anunciaram ao 
jornal The Lancet que a vacina tinha 100% de eficácia em prevenir as pessoas de contraírem a mortal 
febre hemorrágica do ebola, quando entrava em efeito, testada durante a epidemia na África 
Ocidental. Aquela epidemia foi responsável por mais de 28 mil casos de ebola e por mais de 11 mil 
mortes. 

O estudo seguinte da Academia Nacional de Medicina dos EUA atacou a metodologia do 
estudo. Pesquisadores conduziram um teste aleatório no meio da epidemia, uma decisão que 
levantou preocupações éticas sobre dar placebo para pessoas com risco de morte. Mas em vez de 
randomizar as pessoas, randomizaram grupos de pessoas que tiveram contato com uma pessoa com 
ebola. Alguns grupos receberam uma vacina imediatamente, e outros, dentro de 21 dias, a maior 
janela de tempo até alguém mostrar os sinais de ebola. 

No primeiro grupo, não relataram nenhum caso. No segundo, havia 16. Mas, pelo fato de os 
pesquisadores estimarem que levaria dez anos para a vacina fazer efeito, eles descontaram os casos 
que apareceram dez dias depois da vacina — porém, as pessoas ficaram, sim, doentes antes do 
período de dez dias. Se incluirmos os casos contraídos dentro da janela de dez dias, 20 entre 3.232 
participantes contraíram ebola nos grupos de vacinação imediata, contra 21 entre 3.096 que 
receberam a vacinação atrasada. 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=328877&codDep=42
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Ler os dados de maneira diferente, em outras palavras, sugere menos eficácia. Sem 
mencionar que, nos grupos de vacinação imediata, um terço das pessoas que assinaram para receber 
a vacina foi recusado, jogando outro problema sobre a análise. 

Fica claro que a vacina teve alguns efeitos positivos. Mas não é claro o quão eficaz ela 
realmente é, o que quer dizer que pode não haver essa grande muralha contra uma possível 
epidemia de ebola. 

Agora, existem 12 vacinas contra o ebola em desenvolvimento, e a vacina da Merck é a mais 
desenvolvida. Em abril, o grupo de conselho em imunização da OMS recomendou que a vacina fosse 
enviada imediatamente caso outra epidemia de Ebola aparecesse. A vacina parece funcionar apenas 
contra uma das duas estirpes mais comuns de ebola, mas parece que é essa estirpe presente agora 
no Congo. 

A epidemia no Congo muito provavelmente não vai chegar perto dos níveis da crise na África 
Ocidental, a pior epidemia de Ebola da história. No Congo, a última epidemia matou 49 pessoas em 
três meses. Muito do Congo é de difícil acesso, com estradas ruins, densas florestas e vilas isoladas. 
Isso quer dizer que é difícil do vírus ir tão longe. 

Se a vacina for enviada, no entanto, a mesma estratégia de grupos usada no teste em Guiné 
seria usada lá, oferecendo vacinas para todas as pessoas que podem ter entrado em contato com um 
paciente recentemente diagnosticado com ebola. Se as coisas aumentarem até esse ponto, pode ser 
um teste importante. 
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AUMENTA O NÚMERO DE CASOS DE PICADAS POR ESCORPIÃO; SAIBA COMO SE 

PROTEGER 

 
15/05/2017 17:46:12 

 
Neste ano, até o momento, o Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco (Ceatox-PE) 

computou 1.500 casos nos atendimentos por intoxicação e acidentes com animais. Desse total, 
lideram o ranking as ligações após picadas de escorpião, com 696 casos. O número é maior do que o 
registrado em 2016, também considerando os cinco primeiros meses do ano, quando foram 
registrados 469 casos. “Percebemos um aumento no número de acidentes com escorpião devido às 
chuvas, que parecem estar mais intensas do que no ano passado”, esclarece o biólogo Pedro de Lima 
Santana Neto, do Ceatox-PE. Em todo o ano de 2016, o Ceatox-PE computou 1.179 atendimentos por 
picada de escorpião. Em 2015, foram 740. 

Normalmente escondidos em redes de esgoto e entulho, os escorpiões migram para casas e 
quintais no período das chuvas. Por isso, é importante intensificar os cuidados para evitar ataques. A 
população deve estar atenta para evitar entulhos e lixos perto de casa, tapar buracos e frestas 
existentes nas residências, limpar constantemente ralos de banheiros e cozinhas, além de evitar a 
presença de baratas, inseto preferido na cadeia alimentar do escorpião. São medidas que podem 
evitar o surgimento e ataques de escorpiões. 

“Em caso de picada, crianças de até 12 anos, precisam procurar uma unidade de saúde que 
tenha o soro (antiescorpiônico). São referências no Grande Recife o Hospital da Restauração (Derby, 
área central do Recife) e o Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres (Cajueiro Seco, Jaboatão dos 
Guararapes). Adultos também devem ir a serviços de saúde, onde profissionais avaliam o caso para 
tratar apenas da dor local ou, se necessário, também indicar o soro, que geralmente é prescrito 
quando aparecem sinais como náuseas, vômito e suor excessivo”, explica Pedro. 

Depois dos atendimentos por picadas de escorpião, vêm as intoxicações por ingestão de 
medicamentos, com 374 casos até maio deste ano. As ocorrências por agrotóxico agrícola 
(chumbinho) estão em terceiro lugar nos acidentes deste ano (até maio). 

Dos atendimentos realizados pelo Ceatox-PE nos cinco primeiros meses de 2017, 11 
pacientes foram a óbito. A maioria das ocorrências foi por chumbinho: oito casos. Em seguida, as 
mortes por medicamento, com três registros. Não houve notificação de óbito por escorpião. 
 
Teleatendimento: 
 

O Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco possui uma equipe multiprofissional 
atuando 24 horas por dia para prestar assistência rápida, por telefone, à sociedade e aos 
profissionais de saúde. Pelo número 0800 7226001, é possível tirar dúvidas sobre casos de 
intoxicações e acidentes com animais peçonhentos. A equipe do local ainda faz o acompanhamento 
posterior dos casos. 
 
 
 

http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=pt-BR_br&usg=AFQjCNGB2GU6FMJH-jqCMGqsQwkk3f5KPg&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&ei=YEEcWfDyE8vgzAKd9bOgAw&url=https://www.24horasnews.com.br/noticia/aumenta-o-numero-de-casos-de-picadas-por-escorpiao-saiba-como-se-proteger.html
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CASOS DE EBOLA NO CONGO REPRESENTAM ALTO RISCO NACIONAL, MAS BAIXO RISCO GLOBAL, DIZ 

OMS 

18/05/2017 08h47 
 

Surto de ebola na República Democrática do Congo que atingiu até 20 pessoas ocorre em uma área 
extremamente remota e representa um alto risco em nível nacional, afirmou a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) nesta quinta-feira (18). 

Em uma atualização sobre o surto, confirmado na semana passada, a agência da ONU para a saúde 
afirmou que há dois casos confirmados e 18 casos suspeitos de infecção por ebola. Três pessoas morreram 
entre casos suspeitos e confirmados. 

Peter Salama, diretor-executivo da OMS para emergências em saúde, disse que a avaliação de risco 
sobre o surto é de que o risco é alto em nível nacional, médio em nível regional e baixo em nível global. 

O difícil acesso ao nordeste do país, região afetada pelo vírus, é um grande desafio logístico no envio da 
ajuda médica, mas representa também uma barreira natural que limita o avanço da doença, altamente 
contagiosa. 

A República Democrática do Congo é um dos países menos desenvolvidos do mundo e com uma 
enorme falta de infraestrutura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/casos-de-ebola-no-congo-representam-alto-risco-nacional-mas-baixo-risco-global-diz-oms.ghtml
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PE REGISTRA 58 CASOS DE DOENÇAS NEUROINVASIVAS RELACIONADAS À DENGUE E CHIKUNGUNYA E 

16 MORTES 

17/05/2017 11h45  
 

Ao menos 16 pessoas morreram com suspeita de ter contraído doenças neuroinvasivas relacionadas a 
arboviroses transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, durante o ano de 2016. A Secretaria de Saúde de 
Pernambuco registrou ao menos 58 ocorrências de moléstias, que são manifestações atípicas da infecção por 
dengue e chikungunya, já que não há registro associado ao vírus da zika. 

Os dados foram repassados pela secretaria, na manhã desta quarta-feira (17). Ao todo, houve a 
notificação de 120 casos suspeitos. Vinte e seis foram descartados, 31 tiveram exames inconclusivos e cinco 
ainda continuam em investigação. 

As notificações começaram a ser obrigatórias em maio de 2016 e passaram a ser feitas pelos Hospitais 
da Restauração e Correia Picanço, no Recife, e Mestre Vitalino, em Caruaru, no Agreste. Ao todo, 102 casos de 
doenças neuroinvasivas foram diagnosticados na Restauração, sendo outros 12 no Correia Picanço e seis em 
Caruaru. A maior parte dos casos (64%) ocorreu entre 29 de maio e 3 de dezembro de 2016, período que já 
apresentava uma baixa nas notificações de arboviroses no estado. 

As doenças neuroinvasivas geralmente se caracterizam pelo início agudo de febre, com rigidez de nuca, 
alteração do estado mental, convulsões, fraqueza muscular. Dos 120 ocorrências notificadas, 40 tiveram como 
hipótese a síndrome de Guillain-Barré (SGB), doença neurológica autoimune que pode estar associada a 
infecções virais. Também foram registradas 21 ocorrências para mielite, 17 para meningoencefalite e 17 para 
encefalite. 

Os 58 casos de doenças neuroinvasivas prováveis para infecção por arboviroses, cinco tiveram 
resultado laboratorial positivo de infecção por chikungunya (até 10 dias do início da infecção). Os demais 53 
tiveram resultado positivo para chikungunya e/ou dengue. Ainda de acordo com a secretaria, a média de tempo 
entre a infecção por arbovirose e e o início do quadro neurológico foi de 8,5 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/pe-registra-58-casos-de-doencas-neuroinvasivas-relacionadas-a-dengue-e-chikungunya-e-16-mortes.ghtml

