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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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CHIKUNGUNYA GERA DOENÇA DESCONHECIDA 
22/05/17  às 09H02 

 
Artropatia pós-chikungunya. Esta é a denominação de doença reumatológica relacionada à 

infecção por esta arbovirose que será apresentada nas próximas semanas. O estudo é coordenado 
pelo Hospital das Clínicas de Pernambuco e reúne mais de 800 voluntários dos estados de 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. 

Segundo uma das responsáveis pelo estudo, a médica Aline Ranzolin, os achados 
demonstram que as características apresentadas pelos pacientes que persistem com problemas 
articulares não podem ser definidos como outras enfermidades já conhecidas, a exemplo da artrite 
reumatoide ou espondilite anquilosante. Os mecanismos da nova doença ainda estão sendo 
esclarecidos. Mas as drogas para tratamento desses outros quadros têm surtido efeitos na artropatia 
também. 

A pesquisa, que é o primeiro inquérito de vulto sobre as complicações articulares da 
chikungunya no País, começou em abril. Como critério, incluiu no acompanhamento pessoas que 
após a arbovirose permaneciam, até três meses depois da fase aguda, com dores e inchaço no corpo. 
Ao longo deste primeiro ano muitos dos voluntários ainda permanecem com sequelas. “A maioria 
ainda sendo tratado e acompanhando. Foram poucos que realmente resolveram as queixas. Nesses 
parece que a doença durou três ou quatro meses e nunca mais apresentaram nada. Mas muito ainda 
não conseguem tirar remédio, ou até progrediram no volume de medicações porque ainda 
continuam com as manifestações reumatológicas”, comentou Aline Ranzolin. Ela destacou que este é 
um capítulo importante da análise dos aspectos da infecção uma vez que o primeiro surto de 
chikungunya foi em La Réunion Island, na África, em 2005. Mas nada como nas dimensões da 
epidemia verificada no Brasil entre 2015 e 2016. 

“Teremos dados para mostrar ao mundo a partir de como o vírus se comportou aqui. E ainda 
existe uma possibilidade que tenhamos dois vírus da chikungunya circulando, dessa foram seriamos 
o único país que teve a entrada de dois vírus diferentes: o asiático que teria entrado pelo Oiapoque e 
o vírus africano que entrou pela Bahia”, contou. A média tranquilizou que a presença de dois tipos 
virais não significa que a pessoa possa a doença mais de uma vez, porque há uma imunidade cruzada 
que impede uma reinfecção. 

Ainda sobre a artropatia pós-chikungunya os dados preliminares com os pacientes do estudo 
CHICKBRASIL apontam que o comprometimento articular crônico acontece em mais de quatro 
articulações, com prevalência de sequelas nas mãos, joelhos e tornozelos. O dano é simétrico, ou 
seja atinge os dois lados do corpo, e pode vir acompanhado do ou não de inflamação. 
Anteriormente, acreditava-se que a aborvirose apenas “despertava” quadros reumáticos de 
pacientes já tinham predisposição, mas agora verifica-se que pacientes sem esse histórico também 
podem ser atingidos. 
 
Epidemia 

A entrada do vírus no Brasil aconteceu em 2014, mas somente em 2015 houve um 
crescimento de casos no cenário nacional. Em Pernambuco foram notificados 8.848 casos em 2015 e 
58.969 no ano seguinte. De janeiro até o dia 13 de maio de 2107 já ocorreram 1.537 notificações. 
 

http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2017/05/22/NWS,28401,70,449,NOTICIAS,2190-CHIKUNGUNYA-GERA-DOENCA-DESCONHECIDA.aspx
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VACINAÇÃO  CONTRA A GRIPE É PRORROGADA EM TODO O ESTADO ATÉ NOVE DE JUNHO 
26/05/2017 
 
 

Até a manhã desta sexta-feira, um total de 1.717.708 pessoas foram vacinadas contra 
influenza em Pernambuco, o que representa 73,7% dos 2.329.874 pernambucanos que fazem parte 
dos grupos prioritários. Como a meta da campanha é imunizar, no mínimo, 90% dessa população, a 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) prorrogou a campanha até nove de junho. 

Dos grupos prioritários, as coberturas mais baixas são relativas às crianças (60,6%) e 
gestantes (64,7%). Devem ser vacinados: 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. 
Importante ressaltar que quem tomou no ano passado e continua dentro dos grupos prioritários 
também deve ser imunizado. 

"Em 2015, durante o período da campanha, conseguimos vacinar apenas 40% da população. 
Este ano, tivemos uma maior adesão, mas ainda temos 612 mil pessoas que precisam ser imunizadas. 
Com mais pessoas vacinadas, podemos reduzir os casos de influenza, as internações por esse vírus e 
até mesmo óbitos", reforça a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da SES, Ana 
Catarina de Melo. 

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. 

De acordo com o último boletim epidemiológico, até o dia 13.05 foram registrados 716 casos 
de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), um aumento de 9,8% em relação ao mesmo período 
de 2016, com 652. Dos casos de SRAG este ano, 52 tiveram resultado laboratorial positivo para 
influenza A(H3N2), sendo 17 em menores de 2 anos (32,7%) e 15 na população a partir dos 60 anos 
(28,8), com um óbito. Ainda foram confirmados 12 ocorrências para influenza B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/05/26/interna_vidaurbana,705783/vacinacao-contra-a-gripe-e-prorrogada-em-todo-o-estado-ate-nove-de-jun.shtml
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ESTUDO CONSEGUE MAPEAR ROTA DO ZIKA VIRUS DO BRASIL AOS ESTADOS UNIDOS 
25/05/2017 06:00 

 
Sequenciamentos inéditos do vírus permitem mapear como ele saiu do Brasil e chegou aos 

EUA. Segundo o trabalho internacional, o patógeno já estava no Nordeste brasileiro um ano antes da 
confirmação das primeiras infecções. 

Naquele início de 2014, não se falava em outra coisa no Brasil, que não a Copa do Mundo. 
Enquanto o país se preparava para o mundial, um inimigo circulava incógnito pela Região Nordeste. 
Ele só seria descoberto no fim de abril do ano seguinte, quando os pesquisadores Gúbio Soares e 
Silvia Sard, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), identificaram que o causador de uma doença 
misteriosa, com sintomas semelhantes ao da dengue, era o vírus zika. Ainda se ouviria falar muito 
dele, principalmente depois que o micro-organismo foi associado a outro mistério; dessa vez, muito 
mais grave: a microcefalia. 

Não era só no Brasil que o zika circulava meses antes de as primeiras infecções serem 
detectadas. Três artigos divulgados na edição desta semana da revista Nature, assinados por um 
grupo de cientistas internacionais, incluindo brasileiros, aprofundam o conhecimento genético desse 
vírus originário de Uganda, com a publicação de 174 novos sequenciamentos. Entre outras coisas, os 
dados indicam que o micro-organismo chegou ao Nordeste em fevereiro de 2014. Da mesma forma, 
já havia entrado na Colômbia, em Honduras, em Porto Rico e nos demais países caribenhos de quatro 
a nove meses antes da confirmação dos casos iniciais da doença. De acordo com os autores, essas 
informações reforçam a necessidade de se incrementar as ferramentas de detecção precoce de 
surtos. 

Os dados foram obtidos a partir de amostras de vírus e de pacientes infectados, coletados 
em 11 países e territórios afetados pelo zika. O sequenciamento permitiu mapear, pela primeira vez, 
a rota inaugural do micro-organismo, desde o Brasil até outros países da América do Sul, passando 
pela Central, o Caribe, e chegando ao sul dos Estados Unidos. Os pesquisadores explicaram, em uma 
coletiva de imprensa, que os resultados só aparecem agora, dois anos depois da identificação do zika 
no continente americano e meses após o auge da epidemia, devido às características da infecção. Os 
níveis de vírus circulante no organismo são baixos e desaparecem muito rapidamente. 

“Nós sabíamos que era importante entender as populações virais que levaram à epidemia, o 
que nos motivou a enfrentar os desafios de sequenciar o zika”, diz Hayden Metksy, estudante de 
graduação do laboratório do cientista Pardis Sabeti, no Instituto Broad, da Universidade de Harvard, 
e coautora de um dos artigos. “Como os dados que geramos capturam a diversidade geográfica do 
vírus pelas Américas, eles dão a oportunidade de rastrear como e quando o vírus se espalhou. Nossos 
dados também suportam o desenvolvimento de testes moleculares mais efetivos, como a melhora 
de ferramentas de vigilância para a saúde pública.” 

No laboratório de Sabeti, a equipe de Harvard desenvolveu novos métodos de captura de 
dados genômicos e os aplicaram nas amostras coletadas em parceria com instituições de 
Massachusetts e da Flórida, além de parceiros no Brasil, na Colômbia, na República Dominicana, em 
Honduras, na Jamaica e em Porto Rico. Dessa forma, geraram 110 novos genomas e, depois, 
combinaram as informações com outros 64 sequenciamentos prévios do GenBank, um banco 
genômico mundial. Em seguida, foram feitas as análises. “Nessa colaboração, cada parceiro 
compartilhou seus recursos e sua expertise únicos — amostras, protocolos, análises, ideias — para 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2017/05/25/interna_ciencia_saude,597660/estudo-consegue-mapear-rota-do-zika-virus-do-brasil-aos-estados-unidos.shtml
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ajudar a entender e lutar contra o zika”, diz Thiago Moreno L. Souza, pesquisador da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro. “Compartilhar amplamente os dados para o mesmo 
objetivo foi uma extensão óbvia desse ethos.” 
 
Expedição  

Em junho passado, pesquisadores britânicos da Universidade de Oxford embarcaram em uma 
missão científica pelo Nordeste brasileiro, percorrendo 2 mil quilômetros da região em um micro-
ônibus equipado com material de sequenciamento genético portátil e amostras testadas de mais de 
1,3 mil pacientes infectados pelo vírus. “Apesar de ter havido provavelmente milhões de casos de 
zika no Brasil, tinham poucos genomas virais conhecidos antes do nosso trabalho. Conhecer melhor a 
diversidade genética do zika é crucial para o desenvolvimento de vacinas e para identificar áreas em 
que a vigilância sanitária é mais necessária”, diz Nuno Faria, do Departamento de Zoologia de Oxford 
e do Instituto Evandro Chagas. 

“Nós geramos os genomas do zika para estabelecer a história epidêmica do vírus nas 
Américas. Mostramos que ele estava presente no Brasil por um ano inteiro antes dos primeiros casos 
confirmados”, afirma Oliver Pybus, da mesma instituição britânica e autor correspondente de um dos 
artigos da Nature. “Também descobrimos que o Nordeste, região com o maior número de casos de 
zika e de microcefalia, foi o nexo da epidemia no Brasil e desempenhou um papel-chave no 
espalhamento do vírus para os principais centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo, antes de 
migrar para as Américas. Agora, temos uma compreensão melhor da epidemiologia do vírus.” 
 
Novos desafios 

De acordo com Luiz Alcântara, pesquisador da Fiocruz Bahia, o projeto não acabou com a 
publicação dos artigos. “Agora, ele está se expandindo para outras áreas geográficas do Brasil, onde 
estamos enfrentando não apenas o zika, mas dengue e chicungunha, assim como as epidemias 
recentes de febre amarela”, diz. “A ameaça desses vírus transmitidos por mosquitos no Brasil é 
severa e há uma necessidade premente de entender melhor a epidemiologia para prevenir sua 
propagação”, completa. 

Bronwyn MacInnis, diretora associada de malária e genomas virais do Programa de 
Microbioma e Doenças Infecciosas do Instituto Broad, diz que a epidemia de zika deixa uma lição 
sobre o papel que o genoma desempenha na identificação e no rastreamento precoce dos vírus, 
antes que as infecções em massa aconteçam. “A genômica nos permitiu reconstruir como o vírus 
viajou e mudou durante a epidemia, o que significa que ela pode nos ajudar a detectá-lo muito antes. 
Nós fomos passados para trás pelo zika. Precisamos estar à frente do próximo vírus emergente, e o 
genoma terá um papel importante para conseguirmos alcançar esse objetivo.” 

Conhecer melhor a diversidade genética do zika é crucial para o desenvolvimento de vacinas 
e para identificar áreas em que a vigilância sanitária é mais necessária”Nuno Faria, pesquisador do 
Departamento de Zoologia de Oxford e do Instituto Evandro Chagas. 
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GOVERNO DE PE FAZ PROTOCOLO PARA PEDIR CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 

ELIMINAÇÃO DE FILARIOSE 
24/05/2017 11h45  

 

Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) elabora um protocolo para solicitar a organismos 
nacionais e internacionais o atestado de eliminação da filariose. O documento será enviado ao Ministério da 
Saúde, à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e à Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Em todo o Brasil, a doença era registrada, até 2013, apenas em Pernambuco. Ela é transmitida pelo 
mosquito culex, também conhecido no estado como 'muriçoca'. 

A filariose chegou a ter uma prevalência de mais de 1% da população em quatro cidades do Grande 
Recife: capital, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista. De acordo com a Secretaria, com a certificação para 
Pernambuco, será possível confirmar que o país inteiro ficou livre da moléstia. 
Para elaborar o protocolo, o governo de Pernambuco deve cumprir quatro critérios: analisar inquéritos de casos 
em áreas onde foram identificados pacientes, avaliar prontuários de até 30 anos, bem como fazer relatórios de 
ações desenvolvidas para melhorar o saneamento nos municípios e catalogar pesquisas e estudos sobre o 
assunto. 

Há 15 dias, os técnicos da SES finalizaram uma etapa importante dos quatro critérios definidos pelo 
protocolo para atestar a eliminação da doença. Eles encerraram o inquérito de investigação em duas áreas do 
Recife, com prevalência de casos. As atividades ocorreram em Santo Amaro, na área central da capital 
pernambucana, e em Campo Grande, na Zona Norte. 

Nesse processo, foram avaliadas crianças de 5 e 6 anos de idade. Segundo o governo de Pernambuco, 
foi cumprida uma recomendação feita pelos órgãos internacionais. Eles apontam que essa é uma forma correta 
de mostrar a presença da doença em um determinado local. 
"Como os menores se deslocam pouco, caso exista alguma notificação, fica mais fácil concluir que eles 
contraíram a filariose naquela área específica. E nesses testes que fizemos não encontramos nenhum caso”, 
afirmou Alexandre Menezes, responsável pelo desenvolvimento do Programa Sanar, que combate doenças 
consideradas negligenciadas. 

Para encerrar esse ciclo, a Secretaria fará a mesma avaliação em áreas dos outros municípios que 
notificavam filariose na Região Metropolitana. “Temos ações previstas para 2018, mas até agora estamos 
confirmando a eliminação da doença. Fizemos uma média de 150 mil exames de rotina por ano e estamos 
sendo aprovados no protocolo”, observou Menezes. 

A SES informa também ter finalizado o processo de investigação de casos e prontuários antigos. 
“Fizemos isso nos arquivos da Fundação Oswaldo Cruz e das unidades de saúde de Pernambuco”, afirmou. As 
demais etapas estão em curso e serão encerradas no próximo ano. 
Registros 

Em 2003, segundo dados da secretaria, a filariose era considerada endêmica. Os testes davam positivo 
para 1.000 pessoas a cada 100.000 examinadas. Desde 2014, no entanto, a prevalência da doença é de 0%. 
Em 2011, o Programa Sanar teve início. Naquele ano, foram 11 casos. Em 2012, houve cinco registros. Em 2013, 
a secretaria fez a última notificação da doença. 

Durante os seis anos de ações desenvolvidas pelo programa Sanar, 900 mil exames foram realizados. 
“Para eliminação da filariose como problema de saúde pública, as ações de controle desenvolvidas foram, 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/governo-de-pe-faz-protocolo-para-pedir-certificado-internacional-de-eliminacao-de-filariose.ghtml
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principalmente, o tratamento dos casos positivos encontrados, tratamento coletivo nas áreas de maior 
prevalência e ações de controle da muriçoca”, ressalta Menezes. 
Programa 

O Programa Sanar foi criado para realizar ações específicas contra as doenças negligenciadas. São elas: 
tuberculose, hanseníase, esquistossomose, geo-helmintíase, filariose, leishmaniose, doença de Chagas e 
tracoma. 

Para cada enfermidade, há atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento dos casos, além de 
capacitação dos profissionais. Em 2011, 108 cidades iniciaram os trabalhos em parceria com o Sanar. 
Atualmente, esse número foi ampliado para 141 cidades. 

Desde o início, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) investiu R$ 8 milhões na iniciativa, além de ter 
repassado mais R$ 4 milhões diretamente para os municípios, totalizando R$ 12 milhões. 

“O trabalho do Sanar é feito de forma integrada com diversos setores da Secretaria de Saúde, das 
Gerências Regionais de Saúde e das secretarias municipais de Saúde. Esse esforço em conjunto possibilitou o 
tratamento das doenças integrantes deste Programa estadual e, consequentemente, alcançamos o objetivo de 
melhorar os indicadores estaduais”, ressalta Menezes. 
 
Filariose 

É uma verminose que atinge os vasos linfáticos. Na maioria das pessoas infectadas, não aparecem 
sintomas, mas a doença pode ocasionar deformidades em pelo menos 1% das pessoas portadoras. Os principais 
sinais desses casos mais graves são: edema de membros e/ou mamas, no caso das mulheres, erisipela e 
hidrocele nos homens podendo ocorrer urina leitosa. 
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SUS VAI INCORPORAR ANTIRRETROVIRAL COMO PREVENÇÃO AO HIV 
24/05/2017 14:57 

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) vai começar a oferecer a profilaxia pré-exposição (PrEP) para 

grupos considerados de risco para exposição ao HIV. A estratégia consiste no consumo diário do 
medicamento Truvada – uma combinação do tenofovir com a entricitabina – por pessoas que não 
têm o vírus, mas que estão mais expostas à infecção, como profissionais de saúde, homossexuais, 
homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e casais sorodiscordantes (um dos parceiros é 
soropositivo e o outro, não). 

O anúncio foi feito hoje (24/5) pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante a 7ª 
Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça. A PrEP deve passar a ser distribuída em até 180 
dias após a publicação do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, prevista para a próxima 
segunda-feira (29/5). Na mesma data, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve 
publicar a alteração do registro do Truvada, permitindo que ele seja utilizado no tratamento de 
pessoas infectadas pelo HIV e também de forma preventiva. 

De acordo com Barros, com a medida, o Brasil se torna o primeiro país da América Latina a 
adotar a estratégia de prevenção como política de saúde pública. A PrEP já é utilizada em nações 
como Estados Unidos, Bélgica, Escócia, Peru e Canadá, onde é comercializada na rede privada, além 
de França e África do Sul, onde foi incorporada ao sistema público de saúde. O investimento inicial 
do governo brasileiro, segundo o ministro, será de US$ 1,9 milhão para a aquisição de 2,5 milhões de 
comprimidos. A quantia deve atender a demanda pelo período de um ano. 
 
Prevenção combinada 

A estimativa da pasta é que a estratégia no Brasil seja utilizada por cerca de 7 mil pessoas 
que integram as chamadas populações-chave, no primeiro ano de implantação. A diretora do 
Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais, Adele Benzaken, 
lembrou que a PrEP se insere como uma estratégia adicional dentro de um conjunto de ações 
preventivas que inclui a testagem regular, a profilaxia pós-exposição, a testagem durante o pré-natal 
e o uso de preservativo, entre outros. 

Fazer parte de um dos grupos, segundo ela, não é o único critério para indicação da PrEP – 
será feita ainda, por profissionais de saúde, uma espécie de análise de vulnerabilidade do paciente, 
levando em consideração o comportamento sexual e outros contextos. A previsão é que, de 
imediato, a estratégia seja adotada em 12 capitais onde já há experiência nesse tipo de tratamento e, 
até o fim do primeiro ano de implantação, em todas as capitais brasileiras. 
 
Estudos 

As evidências científicas disponíveis, de acordo com Adele, demonstram que o uso de 
antirretrovirais pode reduzir o risco de infecção por HIV em mais de 90%, desde que o medicamento 
seja tomado corretamente, já que a eficácia está diretamente relacionada à adesão. A PrEP, 
entretanto, não substitui o uso da camisinha. “Não é um medicamento que se pode tomar de vez em 
quando. Tem que ser diariamente. E ele só começa a fazer efeito sete dias para exposição por 
relação anal e 20 dias para exposição por relação vaginal”, explicou. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/05/24/internas_polbraeco,597497/sus-vai-incorporar-antirretroviral-como-prevencao-ao-hiv.shtml
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HIV no Brasil 

Dados do último boletim epidemiológico do ministério revelam que 827 mil pessoas vivem 
com HIV/Aids no Brasil atualmente. Desse total, 372 mil ainda não estão em tratamento, sendo que 
260 mil já sabem que estão infectadas e 112 mil não sabem que têm o vírus. A aids, no país, é 
considerada uma doença estabilizada, com taxa de detecção em torno de 19,1 casos para cada 100 
mil habitantes. Ainda assim, o número representa cerca de 40 mil novos casos ao ano. 
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PRIMEIRA MORTE POR DENGUE CONFIRMADA ESTE ANO EM PE É DE UM IDOSO DA ZONA 

OESTE DO RECIFE 

 
26/05/2017 10h56 

 
Homem morreu em decorrência da febre hemorrágica, decorrente do tipo 2 de dengue, em 

abril deste ano. Em Pernambuco, 31 mortes foram notificadas, com dois casos descartados. 
Informação foi repassada nesta sexta-feira (26). 

A Secretaria de Saúde do Recife confirmou, nesta sexta-feira (26), a primeira morte por dengue 
ocorrida em 2017, em todo o estado. A vítima, que tinha 67 anos, morava no bairro de Afogados, na Zona Oeste 
da cidade, e faleceu no dia 21 de abril. Até sábado (20), tinham sido notificados 1.176 casos de arboviroses na 
capital, sendo 848 de Dengue, 271 de Chikungunya e 57 de Zika. Entre essas notificações, foram confirmados 
484 casos, sendo 341 de Dengue, 140 de Chikungunya e três de Zika. 

O caso do idoso que morreu foi considerado como febre hemorrágica, no tipo 2 da dengue. Segundo a 
secretaria, o homem, que sofria de esquizofrenia, faleceu no primeiro atendimento médico, num quadro que 
evoluiu com sinais de choque com hipotensão arterial, extremidades frias e cianose, além de dor abdominal. 

Segundo o secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, o número de óbitos é consideravelmente 
menor que no ano passado, quando foram notificadas 95 mortes por suspeita de arbovirose. 

"Em 2016, 40 casos foram confirmados. O número diminuiu muito, mas, por causa das chuvas, pode 
haver novos acúmulos de água e proliferação das larvas do aedes aegypti. A casa do idoso era um ambiente 
propenso à proliferação do mosquito transmissor das arboviroses. É por isso que a mobilização da população é o 
mais importante", disse Jailson. O Recife também descartou uma morte ocorrida na Várzea, em fevereiro, que 
também tinha as arboviroses como possível causa. 

Na cidade, os bairros que apresentaram o maior número de casos prováveis de infestação por 
arboviroses foram Cohab (14), Campina do Barreto (12), Ibura (12), Santo Amaro (11), Campo Grande (11), Água 
Fria (8), Dois Unidos (7), Nova Descoberta (7), Fundão (6) e Boa Viagem (6). 
Entre 1º de janeiro e 20 de maio deste ano, segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, foram notificados 
31 óbitos com suspeita de arboviroses, sendo que dois foram descartados, nos municípios de São Lourenço da 
Mata e Timbaúba, e outros 28 estão em investigação. 

No mesmo período, Pernambuco notificou 5.459 casos de dengue (1.101 confirmados), uma redução 
de 94,8% em relação a 2017; 1.709 de chikungunya (412 confirmados), redução de 96,8%; e 259, redução de 
97,5%. 

De acordo com o 3º Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), 87 cidades 
pernambucanas estão em situação de risco para as arboviroses. Isso significa que, nesses municípios, foi 
encontrada uma concentração alta de residências com a presença do mosquito. Outros 52 municípios estão em 
situação de alerta e 19 em situação favorável. Além disso, 26 ainda não informaram o levantamento. 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/primeira-morte-por-dengue-confirmada-este-ano-em-pe-e-de-um-idoso-da-zona-oeste-do-recife.ghtml
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/governo-de-pe-revela-que-87-municipios-estao-em-situacao-de-risco-para-arboviroses.ghtml
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/governo-de-pe-revela-que-87-municipios-estao-em-situacao-de-risco-para-arboviroses.ghtml
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CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE AUMENTAM EM PE QUASE 10% EM 

RELAÇÃO A 2016 

 

26/05/2017 09h18 

 
Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tiveram um aumento de quase 10% 

em relação ao ano passado, em Pernambuco. A análise corresponde ao período compreendido entre 
janeiro e o dia 13 deste mês. De acordo com o boletim epidemiológico, o estado registra 716 
ocorrências da doença este ano. Em 2016, foram 652. 

Na quinta-feira (25), o Ministério da Saúde decidiu pela prorrogação da campanha de 
vacinação contra a gripe. Isso porque, dos 54,2 milhões de brasileiros incluídos no público-alvo, 
apenas 63,6% haviam recebido a dose. A meta era imunizar 90% desse total. 

Ainda segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), dentre os casos 
de SRAG deste ano, 52 tiveram resultado laboratorial positivo para influenza A(H3N2), sendo 17 em 
menores de 2 anos e 15 na população a partir dos 60 anos. Há, ainda, 12 confirmações para influenza 
B. Houve um óbito nesse período. 

Ao todo, 1.717.708 pessoas foram vacinadas contra a influenza em Pernambuco até a manhã 
desta sexta-feira (26). Isso representa 73,7% dos 2.329.874 pernambucanos inseridos nos grupos 
prioritários. De acordo com a secretaria, as crianças e as gestantes pertencem aos grupos que menos 
se vacinaram durante a campanha, no estado. A campanha de vacinação foi prorrogada para o dia 9 
de junho. 
 
Imunização 

A vacina garante proteção contra três tipos de vírus (H1N1, H3N2 e B). São grupos 
prioritários: crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres que 
tiveram bebê recentemente), maiores de 60 anos, pessoas com doenças crônicas e professores das 
redes pública e privada fazem parte do grupo prioritário para receber a dose. Professores precisam 
apresentar documento de identificação profissional para serem imunizados. Pessoas com doenças 
crônicas devem apresentar prescrição médica. 
 
Influenza 

Conhecida como gripe, é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de 
elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em 
epidemias sazonais. 

A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao 
falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém-condicionadas por 
secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto para boca, olhos e nariz. 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-aumentam-quase-10-em-relacao-a-2016.ghtml
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IDOSO DE 67 ANOS É PRIMEIRO CASO DE MORTE DO DENGUE DO ANO EM PERNAMBUCO 
26/05/2017 13:48  

 
Um idoso de 67 anos, morador do bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, é o primeiro 

caso de morte do dengue registrada este ano em Pernambuco. A informação foi confirmada nesta 
sexta-feira pela Secretaria de Saúde do Recife, mas o óbito aconteceu no dia 21 de abril. 

O caso do foi considerado como febre hemorrágica, no tipo 2 da dengue. O paciente, que 
sofria de esquizofrenia, faleceu no primeiro atendimento médico, num quadro que evoluiu com 
sinais de choque com hipotensão arterial, extremidades frias e cianose, além de dor abdominal. 

Até o sábado passado, a Secretaria de Saúde do Recife notificou 1.176 casos de arboviroses, 
sendo 848 de Dengue, 271 de Chikungunya e 57 de Zika. Entre as notificações, foram confirmados 
484 casos, sendo 341 de Dengue, 140 de Chikungunya e três de Zika. O número de óbitos é menor 
que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram notificadas 95 mortes por 
suspeita de arbovirose. 

De 1º de janeiro a 20 de maio deste ano, foram notificados em Pernambuco 31 óbitos com 
suspeita de arboviroses, dois deles descartados, nos municípios de São Lourenço da Mata e 
Timbaúba, e outros 28 ainda em investigação. No mesmo período, Pernambuco notificou 5.459 casos 
de dengue (1.101 confirmados), uma redução de 94,8% em relação a 2017; 1.709 de chikungunya 
(412 confirmados), redução de 96,8%; e 259, redução de 97,5%. 
 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/05/26/interna_vidaurbana,705850/idoso-de-67-anos-e-primeiro-caso-de-morte-do-dengue-do-ano-em-pernambu.shtml

