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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 morbimortalidade 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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MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA CAMPANHA CONTRA SARAMPO 
10/02/2020  às 17h54 

 

O Ministério da Saúde lançou hoje (10) a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. A 
meta da pasta será vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos. O período de vacinação 
começa nesta segunda a vai até 13 março. No dia 15 de fevereiro será realizado o "Dia D" de 
mobilização para alertar os pais e responsáveis sobre o risco de não vacinar os filhos. 

Segundo o ministério, foram encaminhadas neste ano 3,9 milhões de doses da vacina tríplice viral 
aos estados. O número corresponde a um aumento de 9% no volume de doses que foram solicitadas, 
segundo a pasta.  

De acordo com os números de registros da doença, em 2019 foram registrados 18,2 mil casos de 
sarampo em 526 municípios. Em São Paulo, foram registradas 14 mortes e uma em Pernambuco. O 
maior número de casos também foi registrado em São Paulo, 16 mil.  

A campanha de vacinação faz parte de uma estratégia nacional para interromper a transmissão do 
sarampo e eliminar a circulação do vírus. As duas primeiras etapas ocorreram no ano passado. Em 
2020, estão previstas mais duas. A primeira, entre junho e agosto para o público de 20 a 29 anos de 
idade, e outra, também em agosto, para a população de 30 a 59 anos de idade. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA PROJETO PARA TESTE RÁPIDO DE LEPTOSPIROSE 
13/02/2020 às 12h14 

 

O Ministério da Saúde e a Fiocruz Bahia lançam, nesta quinta-feira (13), projeto para avaliar a 
implantação de teste rápido para diagnóstico de leptospirose. O projeto tem como objetivo 
veriifcar a efetividade do TR DPP® Leptospirose para auxílio na conduta diagnóstica e manejo 
clínico da doença pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os resultados do teste serão comparados 
com os demais métodos já existentes na rede. 

O teste identifica, em sangue total, soro ou plasma, anticorpos para a leptospirose, apresentando 
resultado em até 20 minutos. É uma ferramenta de fácil uso para diagnóstico em campo ou 
laboratório, com a vantagem de ser uma opção portátil, simples e rápida. O teste foi desenvolvido 
por pesquisadores da Fiocruz Bahia a partir da parceria com Bio-Manguinhos, unidade produtora 
de imunobiológicos da Fiocruz nacional. Os primeiros testes com o kit já foram realizados em 
Salvador (BA). 

O projeto deverá contar com participantes de todas as regiões do país. A região Sudeste foi 
sugerida para iniciar o projeto devido às chuvas acentuadas que vem atingindo Espírito Santo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, pois as inundações favorecem a ocorrência de casos de leptospirose. 
Uma das formas de transmissão da doença é o contato com a água contaminada por urina de 
animais infectados. Posteriormente, as demais regiões serão contempladas pelo projeto. 

O kit de diagnóstico será usado em ambiente hospitalar, para auxiliar e dar oportunidade ao 
tratamento específico da doença. A partir de sua disponibilização, os médicos terão em mãos mais 
um subsídio para iniciarem o tratamento, mesmo sem confirmação diagnóstica laboratorial em 
padrão ouro, que pode demorar cerca de um mês, fortalecendo a conduta clínica e reduzindo as 
chances do paciente evoluir com gravidade e possivelmente ao óbito. 

O lançamento será realizado na Bahia, em evento que prossegue até sexta-feira (14), e contará 
com dois representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde: o 
diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis, Julio Croda; e o coordenador-
geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB), André Luiz de Abreu. 

Também participam das atividades o coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de 
Referência da Fiocruz, Rivaldo Venâncio; o diretor de Bio-Manguinhos, Maurício Zuma; a diretora 
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do Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (LACEN/BA), Arabela Leal; e a presidente do 
Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (COSEMS/BA), Stella Souza. 

Como parte da programação do evento, a sessão científica intitulada “Rede Nacional de 
Laboratórios de Saúde Pública: desafios e perspectivas” será ministrada por André Luiz de Abreu. A 
palestra é aberta ao público e será realizada no dia 14 de fevereiro, às 9h. 

Os representantes da SVS visitarão, ainda, o Laboratório de Nível de Biossegurança 3 (NB3) da 
instituição e realizarão reuniões com os pesquisadores da Fiocruz Bahia, com a diretoria do 
LACEN/BA e do COSEMS/BA. 
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OMS NOMEIA INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS DE COVID-19 
11/02/2020  às 16h16 

 

A infecção provocada pelo novo coronavírus detectado na China passa a ter o nome oficial de Covid-
19. A decisão foi anunciada na tarde de hoje (11), em Genebra, pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), no início de um encontro de especialistas internacionais. O nome é um acrônimo do 
termo "doença por corona vírus" em inglês – CoronaVirus Deceased 2019. 

Na abertura do encontro, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, anunciou que dentro de um ano 
e meio poderá estar disponível uma vacina para tratar a doença. 

Segundo ele, o novo vírus é "mais poderoso do que qualquer ataque terrorista" e defendeu a 
necessidade de utilizar "todas as armas disponíveis" para combatê-lo. 

Francisco George, especialista em saúde pública e antigo diretor-geral de Saúde, disse que este é o 
tempo da Ciência e enfatizou a importância da troca de informação entre cientistas, investigadores e 
peritos em saúde pública. 

Segundo um comunicado da OMS, os especialistas vão se basear na pesquisa dos tipos de 
coronavírus que provocaram a Síndrome Respiratória Aguda (Sars) e Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio (Mers) para identificar lacunas e prioridades de investigação. 

O objetivo é que haja coordenação na investigação para que se descubra a fonte exata do surto, que 
começou na cidade chinesa de Wuhan, bem como acelerar o desenvolvimento de uma vacina e de 
medicamentos específicos. 

A OMS espera que deste fórum resulta uma agenda global de investigação sobre o novo coronavírus, 
com prioridades e projetos definidos. 
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ESTUDO IDENTIFICA ZIKA EM RECÉM-NASCIDOS ASSINTOMÁTICOS 
13/02/2020 

Casos de infecção congênita por zika durante o surto de microcefalia, após a epidemia do vírus em 
2015, foram identificados e caracterizados em bebês que nasceram assintomáticos e sem alterações 
no perímetro cefálico. 

O estudo foi descrito em artigo publicado no International Journal of Gynecology and Obstetics. A 
pesquisa foi realizada em 2016, com bebês nascidos na maternidade pública Professor Jose Maria 
Magalhães Netto, em Salvador, Bahia, uma das cidades do país mais afetadas pela epidemia de 
microcefalia. 
 
Ao todo, 151 recém-nascidos fizeram parte do estudo: 32 foram classificados com microcefalia 
dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, 5 destes foram classificados como 
apresentando microcefalia grave; enquanto 119 foram considerados normais. A maioria dos bebês 
nasceram entre janeiro e maio de 2016. 

Amostras de tecido placentário, sangue, sangue do cordão umbilical e urina dos recém-nascidos 
foram coletadas para testes. Nos bebês com microcefalia, foram detectados anticorpos para o vírus 
em exames sorológicos. 

Nos bebês normocefálicos, 4 tiveram resultados positivos em exames sorológicos, enquanto 13 
tiveram resultados positivos para zika nos testes de urina, plasma ou placenta, totalizando 17 bebês 
que não foram considerados microcefálicos acometidos pela infecção congênita pelo vírus. 

Esses resultados mostram que esta infecção pode estar presente em pacientes assintomáticos no 
nascimento, enfatizando a importância do acompanhamento pré-natal e neonatal em regiões 
endêmicas. Nos casos de infecção por vírus zika na gestante, é recomendado aos bebês, mesmo que 
assintomáticos no nascimento, acompanhamento por profissionais de saúde, já que estudos 
anteriores demonstram que alguns desses bebês, ao longo do desenvolvimento, apresentaram 
atrasos neurológicos. 
 
O estudo liderado pela pesquisadora da Fiocruz Bahia, Isadora Siqueira, faz parte do Programa 
Conjunto de Pequenas Subvenções, com o apoio do Escritório Regional da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para as Américas (Opas). Na publicação Construindo oportunidades durante uma 
epidemia de zika nas Américas: o caso de fortalecimento da capacidade de pesquisa são 
apresentados os trabalhos de equipes de pesquisa no Brasil, Colômbia e Peru, apoiadas por meio de 
um programa conjunto de pequenos subsídios. 
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MORTE DE BEBÊ DE 8 MESES POR SARAMPO É A PRIMEIRA NO RIO EM 20 ANOS 
14/02/2020  às 11h04 

 

A primeira morte por sarampo confirmada no estado do Rio de Janeiro, em 20 anos, ocorreu em 
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, região que registra o maior número de casos no estado. A 
vítima foi o bebê de 8 meses David Gabriel dos Santos, que vivia no abrigo Santa Bárbara, local que 
recebe crianças acauteladas em situação de vulnerabilidade social. 

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), ele deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu no 
dia 22 de dezembro, com quadro de pneumonia, e faleceu no dia 6 de janeiro. A confirmação da 
doença foi feita em duas análises de amostras do sangue de David e divulgada na noite de ontem 
(13) pela SES. 

De acordo com o secretário, Edmar Santos, este foi o primeiro óbito por sarampo no estado desde o 
ano 2000 e também a primeira morte do ano no Brasil: “Isso traz para a gente uma situação de 
bastante perplexidade, uma vez que é uma doença que tem como ser evitada. Basta que haja a 
vacinação, que está disponível em todos os postos. Há 20 anos a gente não tinha uma morte por 
sarampo no estado do Rio de Janeiro.” 

A subsecretária de Vigilância em Saúde, Claudia Maria Braga de Melo, explicou que o bebê não foi 
vacinado: “À época, quando foi feita a vacinação de rotina nesse abrigo, a criança tinha menos de 6 
meses de idade. Por isso ela não foi vacinada. Teve mais duas crianças e uma cuidadora que pegaram 
sarampo, mas já estão curadas.” 

A secretaria está atuando no local e fará a vacinação de quem eventualmente não tenha sido 
imunizado. 

Importância da vacinação contra o Sarampo 

Edmar Santos fez um apelo para que toda a população compareça aos postos de vacinação para se 
imunizar contra a doença. 
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“A população de menor idade é justamente a mais vulnerável às complicações graves por sarampo e 
ao risco de vir a falecer pelo sarampo. Se todos forem se vacinar, a gente consegue criar uma rede de 
proteção para minimizar a circulação do vírus e proteger inclusive aqueles que eventualmente não 
podem se vacinar por alguma contra indicação.” 

Ele também fez um apelo os pais e responsáveis para que não caiam na “armadilha das fake 
news sobre os riscos da vacina”. Segundo ele, se a população não for imunizada, o estado pode 
registrar 10 mil casos da doença este ano. 

“O sarampo estava banido do estado. Em 2016 e 2017 não tivemos casos de sarampo. Éramos um 
país, um estado livre do sarampo. E o crescimento que a gente vem observando de 2018 até o início 
de 2020, já tivemos 189 casos só nos primeiros dois meses de 2020, mostra uma curva de subida que 
aponta que nós podemos ter no Rio de Janeiro este ano mais de 10 mil casos e, infelizmente, com 
outros óbitos que podem vir com esses 10 mil casos, a exemplo do que aconteceu com São Paulo.” 

Em 2018 o Rio de Janeiro registrou 20 casos de sarampo e em 2019 foram 333. A campanha de 
vacinação contra o sarampo no estado começou no dia 13 de janeiro e vai até 13 de março, mas o 
secretário destaca que as doses estão disponíveis sempre nos postos. A meta é imunizar 3 milhões de 
pessoas, mas até o momento apenas 200 mil tomaram a vacina. Amanhã (15), os postos estarão 
abertos para acompanhar o Dia D da Campanha Nacional do Ministério da Saúde. 

Público-alvo 

Devem procurar os postos de vacinação todas as pessoas entre 6 meses e 59 anos que não tiverem 
sido imunizadas ou não tenham tido sarampo anteriormente. Para maiores de 29 anos, é necessária 
apenas uma dose. Crianças e jovens até 29 anos devem tomar duas doses. Caso a caderneta de 
vacinação da criança ou do adolescente não tenha o registro de duas vacinas para sarampo ou 
tríplice viral, a pessoa deve procurar o posto. 

Não devem tomar a vacina quem estiver com suspeita de sarampo, tiver alguma doença que 
comprometa o sistema imunológico, gestantes e crianças com menos de seis meses. 

Quem tiver alergia a proteínas do leite de vaca deve informar o profissional de saúde para receber 
uma dose feita sem esse componente. 

Segundo o secretário, o calendário de vacina tradicional previa a imunização contra sarampo aos 12 
meses, com reforço aos 15 meses. Porém, com o aumento do número de casos em bebês mais 
novos, a idade foi antecipada para 6 meses. 

Santos confirmou também que está em investigação pela secretaria o relato de casos suspeitos de 
sarampo em uma creche em Botafogo, na zona sul do Rio. 
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RECEBE ALTA FRANCÊS COM CORONAVÍRUS TRATADO COM ANTIVIRAL 'PROMISSOR' 
07/02/2020 às 16h03 

Um morador de Bordeaux (sudoeste da França), hospitalizado 22 dias após ter sido infectado com o 
novo coronavírus, agora indetectável em seu corpo, foi tratado com remdesivir, um antiviral 
"promissor" - anunciou sua equipe médica nesta sexta-feira (14). 
 
De origem chinesa, o homem de 48 anos foi hospitalizado em 23 de janeiro, no dia seguinte ao seu 
retorno de uma viagem à China que o levou a Wuhan, o epicentro da doença. Ele recebeu alta na 
quinta-feira e disse à AFP que "não era mais portador do vírus". 
 
O remdesivir, da americana Gilead, "atua diretamente sobre o vírus para impedir sua multiplicação", 
explicou o professor Denis Malvy, chefe da unidade de doenças tropicais do Centro Hospitalar 
Universitário (CHU) Pellegrin. 
 
É uma "pequena molécula capaz de alcançar todos os compartimentos do organismo e que sabemos 
que se difunde perfeitamente nos pulmões, órgão alvo da doença", acrescentou o médico, 
especificando que o medicamento é administrado por via intravenosa por dez dias. 
 
É "atualmente o candidato mais convincente e promissor para uma avaliação", acrescentou, 
ressaltando que a escolha deste medicamento foi feita "colegialmente em nível nacional, em 
consulta com a OMS (Organização Mundial da Saúde)". 
 
Será objeto de um teste terapêutico comparativo na China com a coordenação da OMS "nos 
próximos dias". 
O professor Malvy mencionou um "segundo candidato", o lopinavir usado contra o HIV, combinado 
ao ritonavir, que tem sido testado na China. Os resultados dessa nova tentativa estão sendo 
aguardados. 
 
O paciente de Bordeaux deixou o CHU "sem sinais clínicos e não está mais portando qualquer 
vestígio da presença do vírus", acrescentou o médico. 
 
Continuará, porém, sendo acompanhado. 
 
"Vamos monitorá-lo por um período de algumas semanas para uma nova avaliação clínica e 
radiológica presencial. Talvez também para um exame de sangue", completou Malvy. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE QUER ELIMINAR SARAMPO DO PAÍS ATÉ JULHO 
14/02/2020  às 19h12 

 

O Ministério da Saúde estipulou como meta erradicar o sarampo até julho deste ano. A declaração 
do secretário de Vigilância em Saúde (SVS) do ministério, Wanderson de Oliveira, ocorreu hoje (14), 
após a morte de uma criança de 9 anos no Rio de Janeiro. “Nossa meta é eliminar com o sarampo até 
1º de julho de 2020. Para isso temos que ter adesão da população e dos gestores estaduais e 
municipais”. 

O ministério lança amanhã (15) o Dia D de vacinação contra o sarampo. O secretário-executivo da 
pasta, João Gabbardo, lamentou a morte da criança e acrescentou que a fatalidade serve de alerta 
para os pais e responsáveis vacinarem as crianças. “A morte dessa criança, tragicamente, é o maior 
alerta que a gente pode fazer para que os pais levem as crianças aos postos de saúde do Brasil inteiro 
para fazer a vacina”. 

Segundo dados do ministério, o Brasil tem, atualmente 337 casos de sarampo registrados e 
confirmados. Foi feita uma campanha de mobilização contra o sarampo no ano passado, mas 
Wanderson de Oliveira lamentou a baixa adesão entre os adultos. “O movimento foi preparado para 
eliminarmos o sarampo do território nacional. Então, começamos numa primeira fase com crianças 
menores de 5 anos. Depois, numa segunda fase, de 20 a 29 anos. Nessa fase, a vacinação foi muito 
baixa. Distribuímos 9 milhões de doses de vacina e fizemos pouco mais de 1,8 milhão”. 

A campanha, cujo Dia D será amanhã, tem como público-alvo pessoas de 5 a 19 anos, mas, após a 
morte no Rio de Janeiro, o chefe da SVS incentivou a vacinação de crianças a partir de seis meses. “A 
faixa etária de vacinação regular é 1 ano de idade, mas a gente vem desde o ano passado orientando 
vacinação de crianças acima de 6 meses até 11 meses e 29 dias”. Após esta fase da campanha, uma 
nova terá início, com vacinação de todas as idades. Há ainda a possibilidade de realizar uma 
campanha de dupla vacinação, com sarampo e influenza. 
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INDIVÍDUOS EXPOSTOS AO DENGUE PODEM ESTAR IMUNES AO ZIKA 
14/02/2020  

Os vírus da dengue e o da zika e o risco de microcefalia entre recém-natos estão relacionados. É o 
que sugere a pesquisa da Fiocruz, publicada na Scientific Reports, revista do grupo Nature. O estudo, 
que tem entre os autores a orientadora do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia em Saúde 
Pública da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), Marilia Sá Carvalho, e a doutoranda do 
programa, Laís Freitas, revelou taxa cinco vezes superior de microcefalia em recém-nascidos no 
Nordeste, entre 2015 e 2016, em comparação com a região Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O 
resultado pode ser creditado, em parte, ao nível de imunidade prévia da população do Sudeste e 
Centro-Oeste contra os vírus da dengue. O estudo, que tomou como base dados do DataSUS, 
analisou a interação entre as epidemias de dengue de 2001 a 2014 e a de microcefalia entre 2015 e 
2016 em 400 microrregiões no Brasil.  
 
Ao avaliar o intervalo entre a mais recente grande epidemia de dengue e a de zika, a pesquisa sugere 
que intervalos menores, nos quais grande parte da população teria altos níveis de anticorpos para 
dengue, podem estar relacionados à menor incidência de microcefalia. Por outro lado, epidemias 
mais distantes no tempo fazem com que as pessoas tenham redução no nível de anticorpos. 
Populações com grande parte dos indivíduos expostos aos vírus da dengue (DENV), no período igual 
ou inferior a seis anos, ficaram mais protegidas contra a microcefalia causada pelo vírus zika (ZIKV), 
enquanto, nas populações nas quais a maioria dos indivíduos que contraíram dengue, em um 
intervalo de sete a doze anos, tiveram risco aumentado. Isso porque, segundo os estudiosos, o vírus 
zika compartilha semelhanças estruturais com outros flavivírus, em especial os da dengue. 

Segundo o artigo, estudos in vitro já apontam que anticorpos contra o vírus da dengue podem ter 
efeito contraditório, dependendo do nível de anticorpos. “Em modelos animais, camundongos que 
receberam plasma com baixo nível de anticorpos anti-DENV tiveram taxa de mortalidade maior, após 
a infecção pelo ZIKV, do que os camundongos que receberam plasma sem anticorpos. No entanto, 
todos os camundongos que receberam plasma com alto nível de anticorpos anti-DENV sobreviveram 
após exposição ao ZIKV, apresentando ainda sintomas mais leves”, afirmam os pesquisadores. 
 
Outra possível explicação para a interação encontrada entre zika e dengue, segundo o estudo, é a 
privação socioeconômica no Nordeste brasileiro. “Esse é um problema que pode confundir os 
resultados, principalmente devido à concentração de maiores reservatórios de Aedes Aegypti em 
áreas pobres e à maior conscientização sobre o risco de microcefalia nas classes socioeconômicas 
mais altas, induzindo o adiamento da gravidez durante períodos epidêmicos ou o aborto voluntário, 
não legal no Brasil”, atentam os pesquisadores. Entretanto, de acordo com os estudiosos, apesar das 
diferenças socioeconômicas entre regiões brasileiras, e comparando a outros estudos em países com 
situação socioeconômica similar, não se verificou taxas tão elevadas em nenhum outro lugar do 
mundo.  
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SARAMPO: MAIS DE 70 MIL CRIANÇAS E JOVENS DEVEM SE VACINAR EM PERNAMBUCO 
14/02/2020 às 21h15 

Após o início da campanha de vacinação contra o sarampo em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) realiza, no sábado (15), o Dia D da iniciativa, que busca imunizar o público de 5 a 19 anos. De acordo com 
o Ministério da Saúde, no estado, há 70 mil pessoas nessa faixa etária que precisam receber as doses. 

De acordo com a SES, os municípios foram abastecidos, em fevereiro, com 147 mil doses da vacina 
contra o sarampo. Salas e postos volantes para imunizar a população ficarão abertos até o fim da 
tarde. 
 
No Recife, cerca de 150 postos de saúde ficam abertos no sábado (15), das 8h às 17h, para imunizar 
o grupo que é foco desta etapa da campanha contra a doença. Os endereços dos postos abertos na 
capital pernambucana podem ser conferidos no site da prefeitura do Recife. 
 
Precisam receber a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, os pacientes que 
nunca tomaram ou não tenham comprovação de ter completado o esquema vacinal recomendado. 
Até 1º de fevereiro, foram notificadas 52 suspeitas de sarampo em Pernambuco. Desse total, 11 
casos tiveram confirmação e outros 17 acabaram descartados. As confirmações ocorreram nas 
cidades de Igarassu, Ipojuca, Olinda, Paulista, Recife e Sirinhaém. 
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VÍRUS DA FEBRE DO NILO: PERNAMBUCO VAI EXAMINAR PACIENTES COM SEQUELAS 

NEUROLÓGICAS 
14/02/2020 às 20h29 

 

Pernambuco está no processo de aquisição de insumos para diagnosticar a febre do Nilo Ocidental, 
doença transmitida por mosquitos do gênero Culex, popularmente conhecido como muriçoca. Não 
há registros no Estado, mas a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES) quer se antecipar para 
realizar exames laboratoriais capazes de detectar o vírus, devido aos casos que ocorreram em 
cavalos (eles apresentaram sintomas de síndrome neurológica), no ano passado, no Ceará. 
“Recentemente também houve confirmação de circulação do vírus da febre do Nilo, em equinos, no 
Espírito Santo. Todo esse contexto, inclusive no Piauí (onde foi documentado o primeiro caso 
humano da doença, no Brasil, em 2014, e outros dois casos em 2017), leva a uma antecipação do 
nosso trabalho de vigilância da febre do Nilo”, informou a gerente do Programa Estadual de Controle 
das Arboviroses, Claudenice Pontes. 

A afirmação foi dada nesta sexta-feira (14), durante o lançamento do Plano de Enfrentamento às 
Arboviroses de 2020 na Secretaria Estadual de Saúde, no Bongi, Zona Oeste do Recife. Para os 
gestores, a febre do Nilo desponta como um novo alerta paralelamente ao atual cenário de risco da 
epidemia de dengue, zika e chicungunha. “Assim como essas três doenças, a febre do Nilo pode 
evoluir com sequelas neurológicas e é mais semelhante à zika porque geralmente tem uma fase 
inicial assintomática”, explicou Claudenice. 

Ela acrescentou que Pernambuco já realiza, desde maio de 2016, um monitoramento de 
complicações neuroinvasivas causadas por dengue, zika e chicungunha. Entre elas, estão encefalite, 
síndrome de Guillain-Barré, acidente vascular cerebral (AVC), esclerose múltipla, esclerose lateral 
amiotrófica e crises convulsivas. “Então, só vamos ampliar esse leque, acrescentando a pesquisa 
laboratorial de mais um vírus: o da febre do Nila.” 

O diagnóstico será implantado no Laboratório Central de Saúde Público (LACEN-PE), onde também 
está sendo montado o fluxo para recebimento de amostras de mosquitos silvestres e Culex. Esses 
insetos serão coletados em áreas das Regionais de Saúde da capital pernambucana (congrega 
municípios do Grande Recife), de Limoeiro (com 22 cidades) e de Garanhuns (com 21 cidades). 
“Estamos no processo de aquisição dos insumos, e a previsão é que o novo diagnóstico possa ser 
feito na metade deste ano”, disse a diretora do LACEN-PE, Rosilene Hans. 
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