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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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QUASE METADE DOS MUNICÍPIOS ESTÁ EM ALERTA OU COM RISCO DE SURTO PARA 
DOENÇAS DO AEDES 
12/12/2018 às 17h36 

 

Novo levantamento apresentado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (12) aponta que 47,5% 
dos municípios brasileiros estão em alerta ou risco de surto para dengue, zika e chikungunya. 

Veja como combater o Aedes aegypti 

Os números integram o Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes Aegypti (LIRAa). 
Em relação ao mesmo estudo divulgado em junho, houve queda no índice de alerta e risco. Antes, 
60% das cidades estavam nesta condição. 

Ao todo, 5.358 municípios de todo o país (96,2%) realizaram algum tipo de monitoramento do 
mosquito, sendo 5.013 por levantamento de infestação (LIRAa/LIA) e 345 por armadilha. A 
metodologia armadilha é utilizada quando a infestação do mosquito é muito baixa ou inexistente. 

Segundo os dados do LIRAa, 504 municípios brasileiros apresentam alto índice de infestação, com 
risco de surto para doenças transmitidas pelo mosquito. 

De acordo com o ministério, estão com índices satisfatórios: Curitiba (PR), Teresina (PI), João Pessoa 
(PB), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Macapá (AP), Maceió (AL), Fortaleza (CE) e Aracaju (SE). 

As capitais com índices em estado de alerta são: Manaus (AM), Belo Horizonte (MG) Recife (PE), Rio 
de Janeiro (RJ), Brasília (DF), São Luís (MA), Belém (PA), Vitória (ES), Salvador (BA), Porto Ve lho (RO), 
Goiânia (GO) e Campo Grande (MS). 

Já as capitais Palmas (TO), Boa Vista (RR) Cuiabá (MT) e Rio Branco (AC) estão em risco de surto de 
dengue, zika e chikungunya por apresentarem Índice de Infestação Predial (IIP) igual ou superior a 4 

Dados epidemiológicos 

DENGUE 

Segundo o ministério, até 3 de dezembro, foram notificados 241.664 casos de dengue em todo o 
país, um pequeno aumento em relação ao mesmo período de 2017 (232.372). A taxa de incidência, 
que considera a proporção de casos por habitantes, é de 115,9 casos/100 mil habitantes. Em 
comparação ao número de óbitos, a queda é de 19,3% em relação ao mesmo período do ano 
anterior, passando de 176 mortes em 2017 para 142 neste ano. 
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CHIKUNGUNYA 

Também considerando dados de até 3 de dezembro, foram notificados 84.294 casos de chikungunya 
em todo o país, redução de 54% em relação ao mesmo período de 2017 (184.344). A taxa de 
incidência, que considera a proporção de casos por habitantes, é de 40,4 casos/100 mil habitantes. 
Em comparação ao número de óbitos, a queda é de 81,6% em relação ao mesmo período do ano 
anterior, passando de 191 mortes em 2017 para 35 neste ano. 

ZIKA 

Foram notificados 8.024 casos de zika em todo o país, redução de 53% em relação ao mesmo período 
de 2017 (17.025). A taxa de incidência, que considera a proporção de casos por habitantes, é de 3,8 
casos/100 mil habitantes. Neste ano, foram quatro óbitos por Zika. 

Ambulâncias 

O governo federal entregou nesta quarta-feira (12) mil caminhonetes para reforçar o combate ao 
Aedes aegypti no País. A entrega foi feita em cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente Michel 
Temer e o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, participaram da solenidade. 

O Ministério da Saúde informou que investiu R$ 109,4 milhões na compra dos veículos. No início do 
ano, outras 375 caminhonetes foram compradas e distribuídas para 26 estados do País. 

"A aquisição dessas caminhonetes ela tem o objetivo de oferecer a nossa população a mais em 
vigilância, identificando possíveis focos da presença do mosquito Aedes aegypti",  declarou Gilberto 
Occhi em entrevista no Palácio do Planalto. 
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FIOCRUZ ALERTA SOBRE POSSÍVEL EPIDEMIA DE CHIKUNGUNYA EM 2019, NO RIO 
12/12/2018 às 16:16 

 
O Rio de Janeiro pode enfrentar uma epidemia de chikungunya neste verão. Esse é o alerta feito pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e demais órgãos municipais e estaduais de saúde. De janeiro até  
outubro deste ano, já foram registrados cerca de 37 mil casos da doença no estado, no mesmo 
período de 2017 foram notificadas apenas 4.425 ocorrências. 
 
Para o coordenador de Vigilância e Saúde do laboratório de referência da Fiocruz, Rivaldo Venâncio, 
o aumento de casos de chikungunya representa um desafio para o estado do Rio, que vem 
enfrentando dificuldades políticas e econômicas. 
 
aedes_dengue.jpg 
Além da chikungunya o Aedes aegypt transmite a dengue, zika e febre amarela Arquivo Agência 
Brasil 
“Estamos falando de uma doença relativamente nova no Brasil e também no Rio de Janeiro. Boa 
parte dos profissionais de saúde formados há mais de cinco anos certamente não teve contato com 
informações relativas a chikungunya. Então, nós temos um desafio adicional  que é capacitar esses 
profissionais de saúde de várias categorias que irão fazer o atendimento”, disse o coordenador.  
 
Ele também explica que há uma preocupação com o aumento de casos de febre amarela durante o 
verão, já que a população do estado do Rio ainda não está devidamente vacinada. Neste ano, 268 
casos já foram registrados. 
 
“Estamos muito preocupados com a possibilidade de enfrentarmos, neste verão, os mesmos fatos 
que ocorreram com a febre amarela no mesmo período de 2017 para 2018. Por isso a Fu ndação 
Oswaldo Cruz, que é a fabricante da vacina contra febre amarela, faz o apelo para que a população 
não vacinada procure as unidades de saúde para se vacinar, que é a forma mais segura de evitar a 
doença”, explicou. 
 
Prevenção 
A chikungunya é uma doença viral, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, também vetor da 
dengue, zika e febre amarela. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe, explica 
que a Chikungunya pode ser prevenida, mas é importante estar atento aos sintomas. “É uma doe nça 
que se parece com a dengue. Ela atinge as articulações, juntas, e pode durar por semanas, meses e 
até anos”. 
 
No Rio de Janeiro, o período de maior risco de transmissão é entre janeiro e maio. “A orientação é 
para a pessoa com febre súbita e elevada procure um posto de atenção à saúde para que seja feita 
avaliação. Os grupos de risco de chikungunya são: crianças e pessoas mais idosas, principalmente 
aquelas que têm doenças crônicas associadas”. completa Chieppe.  
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Para evitar a doença, a Secretaria de Saúde recomenda eliminar qualquer possibilidade de água 
parada e também investir em medidas de proteção pessoal, com o uso de repelente de forma 
regular. 
 
“O Rio de Janeiro vem se preparando há algum tempo, desde as epidemias de dengue. Hoje, no 
estado do Rio de Janeiro, todas as secretarias municipais de saúde têm planos de contingência 
elaborados para dar assisitência ao aumento de casos. O desafio de uma epidemia de Chikungunya é 
enorme, mas, hoje, doenças, de certa forma, têm um plano de ação preparado”, acrescenta o 
subsecretário.   
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ESTUDO INDICA QUE ZIKA PODE PROVOCAR INFERTILIDADE EM HOMENS 
11/12/2018 às 16:35 

 

Um novo estudo, promovido pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, 

sugere que a infecção pelo vírus Zika também possa trazer complicações para os homens. Segundo a 

pesquisa, liderada pela infectologista Vivian Avelino-Silva, da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (USP), o zika pode causar infertilidade. 

Quatorze homens infectados pelo vírus em 2016 participaram do estudo. Cinco deles fizeram o 

exame de espermograma e, em quatro, os resultados ficaram fora dos parâmetros de normalidade 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

“Observamos que, dentre os cinco homens em que fizemos a coleta de sêmen, quatro tinham o valor 

fora do normal, considerando a normalidade com referência da OMS. Isso sugere que pode existir 

um efeito de infecção por Zika que a gente ainda não conhecia, que é uma alteração prolongada, 

talvez até permanente, de infertilidade entre os homens”, disse Vivian em entrevista à Agência 

Brasil. 

O estudo não é conclusivo e aponta a necessidade de que novas pesquisas sejam feitas. A 

pesquisadora destacou que a amostra era pequena e que a equipe não tinha exames desses cinco 

homens antes da infecção para comprovar que a alteração foi feita pelo zika.  

“Não conseguimos provar, mas já existem estudos em animais que sugerem resultados semelhantes. 

Por isso achamos que o resultado é importante para que seja feito um estudo com um número maior 

de homens”, ressaltou a pesquisadora do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias. 
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EMPRESA DOS EUA FARÁ VACINA CONTRA DENGUE COM TECNOLOGIA BRASILEIRA 
12/12/2018 às 15:20 

O Instituto Butantan assinou hoje (12) com a empresa norte-americana do setor farmacêutico Merck 

Sharp and Dhome (MSD) contrato de transferência tecnológica para desenvolvimento e 

comercialização no exterior de vacina de combate à dengue. O acordo tem pagamento inicial de US$ 

25 milhões, o que o coloca como o maior do gênero firmado pela indústria farmacêutica brasileira.  

O Butantan poderá receber até US$ 101 milhões, com a conquista de marcos relacionados ao 

desenvolvimento e à comercialização da vacina experimental da MSD, além de royalties sobre as 

vendas. Este valor será investido em pesquisa e na produção de vacinas pelo órgão, vinculado à 

Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. . 

Um apoio não reembolsável no valor de R$ 120 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) permitiu ao Instituto Butantan desenvolver a vacina contra a dengue 

que está na Fase 3 de pesquisa clínica, isto é, sendo testada em humanos. Essa é a última etapa antes 

da solicitação de registro. Com o financiamento do banco, o instituto desenvolveu também um 

processo inovador de liofilização, com patente concedida em diversos países do mundo. 

A liofilização transforma a vacina em pó, para ser reconstituída no momento da aplicação. Esse 

processo reduz o custo de armazenagem, ao mesmo tempo em que facilita seu transporte, 

beneficiando mais pessoas, especialmente as que moram em regiões mais longínquas. 

Retorno de recursos 

Segundo informou o BNDES por meio de sua assessoria de imprensa, esse é o primeiro caso de 

retorno de recursos aplicados pelo programa BNDES Funtec, que dá apoio financeiro não 

reembolsável a projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação executados 

por instituições tecnológicas. Os recursos totais investidos na produção da vacina contra a dengue 

pelo Instituto Butantan alcançam R$ 224 milhões, oriundos do BNDES, Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Fundação Butantan e Ministério da Saúde. 

 

O contrato com o Instituto Butantan prevê a transferência, para o BNDES, de 5% das receitas obtidas 

com o acordo, inclusive com a comercialização da vacina que será desenvolvida pela empresa norte-

americana MSD no exterior. Por outro lado, a garantia da exclusividade de exploração no Brasil 

permitirá que a vacina seja disponibilizada gratuitamente à população brasileira pel o Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

Aposta da saúde 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
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A vacina desenvolvida no Instituto Butantan é uma grande aposta da saúde em nível mundial, uma 

vez que está sendo desenvolvida para prevenir os quatro subtipos do vírus da dengue (1,2,3 e 4), 

relatou a assessoria do instituto. A vacina deverá ser indicada para pessoas de 2 a 59 anos  de idade, 

com eficácia também em pessoas que não tiveram a doença anteriormente.  

 

Tão logo essa fase seja concluída, o instituto pedirá registro à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), para que ela possa ser disponibilizada à população. De acordo com informação do Instituto 

Butantan, a Fase 3 do estudo clínico foi iniciada em 2016 e ocorre em 14 centros de pesquisa clínica, 

distribuídos nas cinco regiões do país. Cerca de 17 mil voluntários participam dos testes. 

Dengue 

O vírus da dengue é uma das principais causas de doença e morte nas regiões tropicais e subtropicais 

do mundo, informou o Instituto Butantan. A doença é considerada endêmica em pelo menos 100 

países da Ásia, Pacífico, Américas, África e Caribe. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas, ou o equivalente a 

40% da população mundial, vivem em áreas onde há risco de transmissão da dengue. 

A estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que entre 50 milhões a 100 milhões de 

infecções sintomáticas ocorrem a cada ano no mundo, resultando em até 20 mil mortes, 

principalmente entre crianças. 

O Brasil é considerado um dos países mais afetados pela doença, com milhões de casos nos últimos 

10 anos. O maior número de casos foi registrado em 2015, com 1,6 milhão de registros da doença e 

863 óbitos, destacou o BNDES. Em 2018, foram contabilizados até agosto mais de 187 mil casos. 
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