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DEFESA CIVIL
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 16/03/2018
Origem da informação: Sistema Integrado de Defesa Civil – SISDC e Sistema Meteorológico do Paraná – SIMEPAR
COMENTÁRIOS:

Levantamentos
realizados
pelas
Coordenadorias Municipais de Defesa
Civil,
e
sistematizados
pela
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil,
relacionado ao evento Tempestade com
chuva forte, alagamentos e enxurradas
ocorrido nos dias 14 e 15 de Março de
2018, é demonstrado conforme resumo
ao lado e planilha com detalhamento de
cada município.

LEPTOSPIROSE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 14/03/2018
Origem da informação: tribunapr.com.br (fonte informal)
COMENTÁRIOS:
A chuva intensa que atingiu Curitiba na tarde de quarta-feira (14/03)
gerou alagamentos em diferentes pontos da cidade. Na ânsia de sair da
rua e chegar logo em casa, as pessoas se esquecem de uma doença
importante que pode ser adquirida pelo contato com a água
contaminada: leptospirose.
Causada pela bactéria Leptospira presente na urina de diferentes
espécies de ratos, a leptospirose gera sequelas importantes, que vão
desde uma insuficiência renal a hemorragias pulmonares,
gastrintestinais e cerebrais. Em casos mais graves, a letalidade pode
chegar a 40%, conforme informações da Fundação Oswaldo Cruz.
Para a prevenção, é essencial evitar o contato com a água ou lama
contaminada (ou seja, com as áreas alagadas), pois a bactéria penetra
no corpo através da pele, especialmente se a pessoa tiver qualquer
ferimento ou arranhão na área, e também se ficar por muito tempo com
a pele imersa sob a água.
Como no início os sintomas são bem inespecíficos, como náusea,
vômito, diarreia e febre, o diagnóstico pode ser dificultado e facilmente
confundido com algum problema gastrintestinal. Fique atento a outros
sinais importantes, como dor muscular, especialmente na panturrilha,
cefaleia e icterícia, quando a pele e mucosas estão amareladas. No
caso de suspeita, procure um médico.
O tratamento da leptospirose visa reduzir os sintomas, e é feito através
de remédios orais ou injetáveis, conforme o caso. Se houver a suspeita
da doença, o médico pode orientar o uso de uma dose profilática de
antibiótico. Embora não seja caro, o medicamento é vendido apenas
com receita médica.
Entrei em contato com a água, e agora?
Se você entrou em contato com água possivelmente contaminada, é
indicada a profilaxia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Fique atento
ao período de evolução da doença, que varia de três a 14 dias depois
do contato. O tratamento é feito com antibióticos, as penicilinas, durante
um período de sete dias.

Fonte: google.com.br

SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 15/03/2018
Origem da informação: tribunapr.com.br (fonte informal)
COMENTÁRIOS:
Após a confirmação de 90 casos da doença mão-pé-boca em crianças dos Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Mandirituba, cidade na Região
Metropolitana de Curitiba, a prefeitura adotou medidas para evitar um surto da
doença no município. Os primeiros casos chegaram ao conhecimento da Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Lazer há duas semanas. Um alerta foi enviado
aos pais das crianças e aos funcionários das instituições, para que reforcem os
cuidados relacionados à higiene das crianças. Ao todo, 453 crianças de zero a três
anos estão matriculadas nos cinco CMEIs de Mandirituba. Essa é a segunda cidade
a confirmar casos da doença, a primeira foi Colombo.

De acordo com site do Dr. Drauzio Varella, a doença mão-pé-boca é causada pelo
vírus Coxsackie da família dos enterovírus. Ela é contagiosa e é mais comum na
infância, antes dos cinco anos de idade. A transmissão se dá pela via oral ou fecal,
por meio do contato direto com a saliva e outras secreções, ou então por meio de
alimentos e de objetos contaminados. Mesmo depois de recuperada, a pessoa
pode transmitir o vírus pelas fezes durante aproximadamente quatro semanas.
Não há vacina contra a doença.

Andreia Rodrigues de Lima, pedagoga responsável pela coordenação dos CMEIs
de Mandirituba, disse que as principais medidas tomadas, assim que os casos se
tornaram conhecidos, foram a vistoria dos CMEIs por um pediatra, o reforço na
higienização das salas, dos utensílios e brinquedos e a mudança na programação
para o desenvolvimento de atividades ao ar livre.
“Além do comunicado enviado aos pais explicando a síndrome, também acionamos
a Secretaria Municipal de Saúde e redobramos os cuidados com a higiene no trato
com as crianças. A visita do pediatra serviu para orientar as professoras e dar
diretrizes para que, a qualquer sinal da doença, os pais da criança fossem
imediatamente orientados a encaminhá-la para avaliação médica”, explicou a
pedagoga.
Claudia Bozza Fehlauer, da Vigilância Epidemiológica de Mandirituba, explica que
todas as unidades dos CMEIs estão recebendo vistoria nas últimas semanas.
“Vamos a todos os CMEIs e encaminhamos as crianças com os sintomas de falta
de apetite, febre, dor de garganta e que apresentem pequenas bolhas
avermelhadas para o Hospital Municipal”, explica.
A prefeitura de Mandirituba mantém um médico pediatra de plantão para dar
atendimento especial aos casos da doença. Segundo Giselly Leal, secretária
municipal de Saúde, ações rápidas são de extrema importância para a doença não
se espalhar. “A doença mão-pé-boca é contagiosa e tem mais incidência em
crianças menores de 5 anos, justamente a idade presente nos CMEIs”, disse.
O diretor de Comunicação da prefeitura, Alex de Paula, informou que “os 90 casos
da doença mão-pé-boca estão controlados em Mandirituba, no entanto, segue a
orientação para os funcionários dos CMEIs informarem qualquer nova manifestação
de sintomas da doença nas crianças”.

Fonte: google.com.br

AGROTÓXICOS
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 14/03/2018
Origem da informação: brasildefato.com.br (fonte informal)
COMENTÁRIOS:
O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo e os paranaenses
ingerem em média 7,5 litros por pessoa a cada ano. “O Paraná fica entre a segunda
e terceira colocação nacional de estados que mais consomem agrotóxicos,
revezando com São Paulo. O Mato Grosso é o primeiro, mas nós somos grandes
consumidores de veneno”, avalia a procuradora do Ministério Público do Trabalho
(MPT) Margaret Matos de Carvalho.
A procuradora participou do Fórum Estadual Contra o Uso dos Agrotóxicos,
responsável por promover o Seminário Internacional Viva Sem Veneno. O evento
reuniu em Curitiba, entre os dias 13 e 15 de março, especialistas de diferentes
áreas para debater os impactos dos agrotóxicos e alternativas, como a
agroecologia.
A primeira mesa de debates do evento contou com a participação da professora do
departamento de geografia da Universidade de São Paulo (USP), Larissa Bombardi,
e de Leonardo Melgarejo, integrante da Associação Brasileira de Agroecologia.
Bombardi logo afirmou que o alimento se transformou em uma mercadoria sem
valor nutritivo.
Em sua tese de doutorado, Bombardi compara o uso de agrotóxicos no Brasil e na
União Européia. Enquanto os países europeus usam entre 0 a 2 kg de agrotóxicos
por hectare na agricultura, no Brasil a média é de 8,33 kg de veneno por hectare,
podendo chegar a 19 kg em lugares como Mato Grosso. A pesquisadora informa
que o Brasil consome 20% de todo o agrotóxico vendido no mundo e teve um
aumento exponencial nos últimos 15 anos, aumentando em 135% o consumo de
venenos na agricultura, e passando a 500 mil toneladas em 2014.
O pesquisador Leonardo Melgarejo lembra que apenas três grandes empresas
dominam 68% do mercado global de agrotóxicos. “Interesses comerciais se
sobrepuseram aos direitos humanos”, conclui.
Larissa Bombardi ressalta que um terço dos agrotóxicos comercializados no Brasil
são proibidos na União Europeia. Em território brasileiro, o glifosato é o ingrediente
mais vendido e comprovadamente gera mortes precoces e desenvolvimento de
tumor em outros animais. “No Brasil é permitido resíduos de glifosato no café dez
vezes maior do que é permitido na União Europeia. No feijão, permitimos 400 mais
resíduos da malationa, um tipo de inseticida, do que é liberado na União Europeia”,
informa a professora. “Como nós conseguimos suportar? Somos diferentes dos
seres humanos da União Europeia?”, ironiza Bombardi.

Leonardo Melgarejo afirma que há vários mitos relacionado ao uso de agrotóxico e
transgênicos. Um deles é que os produtos seriam eliminados pelo corpo humano.
“Só omitem que tudo o que entra é filtrado pelos rins e fígados e isso causa danos
irreversíveis ao longo do tempo”. Outro mito elencado por Melgarejo é que os
agrotóxicos seriam avaliados por testes robustos. Ele avalia que não há bases
científicas seguras sobre as implicações do uso de agrotóxico e transgênicos.
O Paraná desponta no número de pessoas intoxicadas por agrotóxicos, com 3.723
casos entre 2007 e 2014, como aponta o estudo de Larissa Bombardi. Todos os
estados brasileiros têm casos registrados e, durante o período estudado, foram 25
mil pessoas envenenadas, o equivalente a oito por dia. A professora da USP
lembra que os dados são subnotificados e que a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) estima que para cada notificação haja outros 50 casos não notificados.
Entre 2007 e 2014, também foram registradas 1.186 mortes por intoxicação em
todo o país. Bombardi lembra que 52% do agrotóxico vendido no Brasil é para
soja. “O Estado brasileiro alia os interesses dos grandes proprietários rurais com
os interesses das empresas transnacionais que vendem o agrotóxico”, avalia.
“Apenas com a reforma agrária ampla e massiva, nós podemos desmontar esse
esquema monstruoso”, afirma a pesquisadora.
A procuradora do trabalho Margaret Matos ressalta que os trabalhadores são mais
prejudicados e não há dados de intoxicação apenas de quem trabalha diretamente
com aplicação de agrotóxicos. Matos também ressalta que não existe equipamento
de proteção individual que possa tornar segura a utilização do veneno. “O
trabalhador pode usar roupa de astronauta que vai se contaminar. Por isso o
correto é reduzir o máximo possível o uso de agrotóxico”, avalia. A procuradora
lembra de experiências em assentamentos e acampamentos que produzem
alimentos de forma agro-ecológica e em grande quantidade: “é uma mentira
quando dizem que não é possível produzir sem veneno”, conclui.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/03/2018
Origem da informação: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
COMENTÁRIOS:
Começou na terça-feira (20/03) a campanha de vacinação contra a dengue no
Paraná. Nesta etapa, será oferecida a 3ª dose da vacina para quem já tomou a
primeira e a segunda em etapas anteriores. Os 30 municípios e o público-alvo da
campanha se mantêm, totalizando quase 110 mil pessoas a serem vacinadas até o
dia 28 de abril, quando finaliza a campanha..
“Estamos oferecendo uma vacina segura e eficaz, que passou por vários anos de
pesquisas e estudos, registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Quem vive
em áreas endêmicas e epidêmicas, como é o caso dos municípios da campanha, e
já tomou as duas primeiras doses da vacina contra a dengue, deve completar seu
esquema vacinal”, diz o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto.
Em Paranaguá e Assaí, têm direito à vacina moradores com idade entre 9 e 44
anos. Nos demais 28 municípios, devem ser imunizados as pessoas com idade
entre 15 e 27 anos. Entretanto, só será imunizado quem já iniciou o esquema
vacinal em 2016 ou 2017. A vacinação será realizada nas unidades de saúde,
universidades, escolas e outros locais selecionados pelos municípios que fazem
parte da campanha.
“Cada cidade define os locais onde a vacina estará disponível e em quais horários,
mas nossa orientação é ampliar ao máximo a possibilidade de acesso da
população”, declara a superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini. Ela
ressalta que são necessárias as três doses para garantir proteção duradoura contra
a dengue.
A lista de unidades está disponível no site da Dengue e também é possível verificar
outros pontos nas secretarias municipais de saúde dos 30 municípios. Para receber
a vacina é necessário apresentar documento de identificação e a carteira de
vacinação, se houver.
A superintendente também reforça que a vacina protege contra os quatro sorotipos
de dengue, mas que existem outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. “Os
cuidados para evitar a proliferação do mosquito, que também transmite a zika e a
chikungunya, devem continuar. A eliminação de tudo que acumula água e pode se
tornar criadouros, deve ser rotina de todos”, enfatiza.

Além do lançamento da campanha na terça-feira, as 30 cidades farão o Dia D de
vacinação contra a dengue no sábado (24). O objetivo é mobilizar a população alvo
e oferecer a vacina nas unidades de saúde abertas durante o dia, além de contar
com equipes volantes para imunizar o maior número de pessoas.

CONJUNTIVITE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/03/2018
Origem da informação: obemdito.com.br (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

Conjuntivite

O número de casos de conjuntivite diagnosticados na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Cianorte chegou a 151 entre sábado (17/03) e a manhã
de segunda-feira (19/03), caracterizando surto. A Secretaria de Saúde iniciou
ações de conscientização para evitar que a doença se espalhe ainda mais.
A preocupação com a grande quantidade de casos é com o fácil contágio,
principalmente da conjuntivite viral, que pode ser transmitida em um espirro ou
no contato de pessoa para pessoa. O aumento dos casos geralmente ocorre
em épocas mais quentes do ano ou estações específicas, como a primavera.
O oftalmologista e professor Rubens Belfort Neto explica que a conjuntivite é
contagiosa, mas o isolamento não é obrigatório. “Uma pessoa com conjuntivite
pode continuar trabalhando, mas tem que tomar cuidado para não coçar os
olhos e estar sempre com as mãos limpas”, explica.
Segundo o médico, o uso de álcool gel também ajuda a diminuir o risco de
contágio, assim como os óculos, que impedem a pessoa de colocar a mão nos
olhos.
A conjuntivite é uma inflamação na conjuntiva, membrana que reveste a parte
branca dos olhos e o lado de dentro das pálpebras. A função dela é proteger e
manter a lubrificação do olho. Geralmente, a inflamação é causada por um
vírus, mas também pode ser bacteriana.
Os sintomas são olhos irritados e pegajosos por causa da maior quantidade de
secreção e coceira e sensibilidade à luz. A doença tem um ciclo que dura, em
média, 15 dias e pode acometer apenas um ou os dois olhos, não
necessariamente ao mesmo tempo.
Não existe colírio para tratar a conjuntivite viral. O melhor tratamento para
amenizar os sintomas é fazer compressas de água limpa gelada.
Para evitar que a doença se espalhe é importante que as pessoas com
conjuntivite estejam atentas e evitem contato próximo. O ideal é não
compartilhar itens pessoais como maquiagem, travesseiros, óculos e toalhas
de mão e rosto; é necessário cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar e
não esfregar ou tocar os olhos. Também é importante lavar as mãos
frequentemente e/ou desinfetá-las com álcool gel.

Fonte: google.com.br

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 13/03/2018
Origem da informação: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
COMENTÁRIOS:
A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná
divulgou o boletim n°02/2018 sobre a situação
epidemiológica da febre amarela (FA), vigilância de
epizootias de Primatas Não Humanos – PNH
(macacos), com dados do período de 01 de
julho/2017 a jun/2018, conforme sazonalidade da
doença padronizada pela Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde.
A vigilância de casos humanos é feita por meio da
notificação de casos com sinais e sintomas
compatíveis com FA. Todo caso suspeito deve ser
imediatamente comunicado por telefone ou e-mail
às autoridades de saúde em até 24 horas.
No período de 01 de julho/2017 a 10 de
março/2018, foram notificados 97 casos suspeitos
de febre amarela no Paraná, dos quais 01 foi
confirmado por critério laboratorial, 62 foram
descartados (critério laboratorial) e 34 permanecem
em investigação. O caso confirmado de febre
amarela é residente do município de Curitiba, com
histórico de viagem para o município de Mairiporã –
SP, o que define como sendo um caso importado.
Em relação à ocorrência de PNH (Primata Não
Humano) doente ou morto de jul/2017 a
10/03/2018, houve notificações em 30 municípios,
no entanto, não houve a confirmação do vírus
amarílico.

Casos confirmados de febre amarela, segundo Regional de Saúde e município
de residência, Paraná, 2008 – 2018¹.

Fonte: google.com.br

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:
A vigilância da Influenza e dos outros vírus respiratórios no Brasil é realizada
pela vigilância sentinela, de Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome
Respiratória Aguda Grave em UTI (SRAG), e pela vigilância universal dos
casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) dos internados e
óbitos. O objetivo destas vigilâncias é identificar o comportamento do vírus
Influenza para tomada de decisões necessárias.
A vigilância sentinela é composta por uma rede de 47 unidades sentinelas
(US), sendo 23 US de Síndrome Gripal (SG) e 24 US de Síndrome
Respiratória Aguda Grave em UTI, que estão distribuídas em 14 Regionais
de Saúde (RS) e 17 municípios no Estado do Paraná. A vigilância sentinela
de SG monitora através de amostragem de 5 casos por semana, em cada
unidade sentinela, casos com febre, mesmo que referida, acompanhada de
tosse. Enquanto as unidades sentinelas de SRAG atendem todos os casos
hospitalizados em UTI com febre, mesmo que referida, acompanhada de
tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia.
A vigilância universal de SRAG monitora os casos hospitalizados com febre,
mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que
apresente dispneia ou saturação de oxigênio menor que 95% ou desconforto
respiratório ou que evoluiu ao óbito por SRAG.
Os dados são coletados por meio de formulários padronizados e inseridos
nos sistemas on-line: SIVEP-Gripe (Sistema das Unidades Sentinelas) e
SINAN Influenza Web (Sistema dos casos internados ou óbitos por SRAG).
As amostras são coletadas e encaminhadas para análise no Laboratório
Central do Estado do Paraná (LACEN/PR). As informações apresentadas
neste informe são referentes ao período que compreende as semanas
epidemiológicas (SE) 01 a 11 de 2018, ou seja, casos com início de
sintomas de 31/12/2017 a 19/03/2018.
A partir de 2018, o número de casos contabilizados no SRAG universal será
apenas para os que obedeçam a definição de caso, conforme solicitação do
Ministério da Saúde, com exceção do gráfico 6 que foi mantido os mesmos
critérios dos anos anteriores a fim de comparação. Nos anos anteriores,
todos os casos hospitalizados e óbitos, entraram na contagem de SRAG.

Perfil Epidemiológico dos casos e óbitos de SRAG no Paraná
Até a SE 11 foram notificados 265 casos de SRAG residentes no Paraná. Destes,
4,2% (11) foram confirmados para Influenza (Tabela 1).
Dos 41 óbitos notificados por SRAG, 4,9% (2) foram confirmados para o vírus
Influenza (Tabela 1).

Tabela 1 – Casos e óbitos de SRAG segundo classificação final,
residentes no Paraná.

Classificação Final

Casos

Óbitos

SRAG por Influenza
Influenza A(H1N1)pdm09
Influenza A(H1) Sazonal
Influenza A(H3) Sazonal
Influenza A não subtipado
Influenza B
SRAG não especificada
SRAG por outros vírus respiratórios
SRAG por outros agentes etiológicos
Em investigação

n
11
2
0
4
0
5
146
38
5
65

%
4,2
18,2
0,0
36,4
0,0
45,5
55,1
14,3
1,9
24,5

n
2
1
0
1
0
0
34
3
1
1

%
4,9
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
82,9
7,3
2,4
2,4

TOTAL

265

100

41

100

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

COMENTÁRIOS:

Gráfico 1 - Distribuição dos casos de SRAG, segundo agente etiológico e SE do início dos
sintomas, residentes no Paraná, 2018.

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

Tabela 2 – Casos e óbitos de SRAG por Influenza segundo subtipo viral por município e Regional de Saúde de residência, Paraná, 2018.

RS/Município de Residência

2. Reg. Saúde Metropolitana
Curitiba
Fazenda Rio Grande
6. Reg. Saúde União da Vitória
União da Vitória
8. Reg. Saúde Francisco Beltrão
Santa Izabel d'Oeste
10. Reg. Saúde Cascavel
Cascavel
12. Reg. Saúde Umuarama
Cafezal do Sul
17. Reg. Saúde Londrina
Ibiporã
19. Reg. Saúde Jacarezinho
Jacarezinho
Total

Influenza
A(H1N1)pdm09

Influenza A(H1)
Sazonal

Influenza A(H3)
Sazonal

Influenza A não
subtipado

Casos

Óbitos

Casos

Óbitos

Casos

Óbitos

Casos

Óbitos

Casos

Óbitos

Casos

Óbitos

0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
11

0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
2

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
Mapa 1 - Casos e óbitos de SRAG por Influenza segundo municípios e Regionais de Saúde, Paraná, 2018.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância
das Doenças Transmissíveis

Gráfico 2 – Casos de SRAG de Influenza segundo gênero,
Paraná, 2018.

COMENTÁRIOS:

Em relação ao gênero dos casos e óbitos de SRAG por Influenza, foi
observada diferença entre eles. Nos casos: o gênero feminino apresentou
54,5% (6/11) dos casos e o gênero masculino 45,5% (5/11) (Gráfico 2). E
nos óbitos de SRAG por Influenza, o gênero feminino apresentou 0,0% (0/2)
dos casos e o gênero masculino 100,0% (2/2) (Gráfico 3).
A faixa etária mais acometida referente aos casos e óbitos de SRAG
por Influenza foi acima dos ≥ 60 anos, com 36,4% (4/11) e 50,0% (1/2)
respectivamente (Tabelas 3 e 4).
Os casos de SRAG por Influenza apresentaram no Paraná uma
mediana de idade de 33 anos, variando de 0 a 91 anos e, no Brasil,
mediana de idade de 33 anos, variando 0 a 91 anos.

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.

Gráfico 3 – Óbitos de SRAG de Influenza segundo gênero,
Paraná, 2018.

Entre os óbitos por Influenza, a mediana de idade no Paraná foi de
58 anos, variando de 24 a 91 anos e no Brasil a mediana foi de 72 anos,
variando de 1 a 91 anos.
Tabela 3 – Casos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral,
residentes no Paraná, 2018
Faixa
etária
< 2 anos
2 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
≥ 60 anos
TOTAL

Influenza
Influenza
Influenza A
Influenza
Influenza
Total
A(H1N1)pdm
A(H1)
não
A(H3N2)
B
Influenza
09
Sazonal
subtipado
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
0
0,0
1
50,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
9,1
0
0,0
0
0,0
1
25,0
0
0,0
1
20,0
2
18,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
50,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
40,0
2
18,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
20,0
1
9,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3
75,0
0
0,0
1
20,0
4
36,4
0
0
2
100
4
100
0
0
5
100
11
100

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.

Tabela 4 - Óbitos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral,
residentes no Paraná, 2018

Faixa
etária
< 2 anos
2 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
≥ 60 anos
TOTAL

Influenza
A(H1N1)pdm
09
Óbitos
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Influenza
A(H1)
Sazonal

% Óbitos
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
100,0
0

Influenza
A(H3N2)

Influenza A
não
subtipado

% Óbitos % Óbitos
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
100,0
0
0,0
1
100,0
0

Influenza
B

Total
Influenza

% Óbitos % Óbitos %
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
1
50,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
1
50,0
0,0
0
0
2
100

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

COMENTÁRIOS:
Os casos de SRAG por Influenza no Paraná, 81,8% (9/11) tinham pelo
menos um fator de risco para complicação, predominando os Adultos ≥
60 anos, crianças < 5 anos e Pneumopatias crônicas (tabela 5).
Entre os óbitos por Influenza, no Paraná 100,0% (2/2) apresentaram pelo
menos um fator de risco para complicação e 0,0% (0/2) eram vacinados
(Tabela 6) e, no Brasil 63,6% (7/11) apresentaram pelo menos um fator
de risco para complicação, com destaque para Adultos ≥ 60 anos,
Pneumopatias, Cardiopatias e Diabéticos.

Tabela 5 – Casos de SRAG por Influenza segundo fator de risco e
utilização de antiviral, residentes no Paraná, 2018.

Tabela 6 – Óbitos de SRAG por Influenza segundo fator de risco e
utilização de antiviral, residentes no Paraná, 2018.
Óbitos por Influenza (N=2)

Casos por Influenza (N=11)

Que utilizaram antiviral

n
9
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
6

%
81,8
36,4
27,3
27,3
18,2
18,2
9,1
9,1
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54,5

Vacinados

1

9,1

Com Fatores de Risco
Adultos ≥ 60 anos
Crianças < 5 anos
Pneumopatias crônicas
Doença cardiovascular crônica
Gestantes
Diabetes mellitus
Imunodeficiência/Imunodepressão
Obesidade
Doença hepática crônica
Doença neurológica crônica
Doença renal crônica
Indígenas
Puerpério (até 42 dias do parto)
Síndrome de Down

No Paraná dos 50,0% (1/2) indivíduos que foram a óbito por Influenza
que fizeram uso do antiviral, a mediana foi de 4,0 dias entre os primeiros
sintomas e o início do tratamento, variando de 4 a 4 dias e no Brasil, dos
11 indivíduos que foram a óbito por Influenza, 7 (63,6%) fizeram uso de
antiviral, com mediana de 4 dias entre os primeiros sintomas e o início
do tratamento, variando de 1 a 6 dias.

Vacinados
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.
Obs: Um mesmo caso pode ter mais de um fator de risco.

% vacinados
11,1
25,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Com Fatores de Risco
Adultos ≥ 60 anos
Imunodeficiência/Imunodepressão
Obesidade
Pneumopatias crônicas
Crianças < 5 anos
Diabetes mellitus
Doença cardiovascular crônica
Doença hepática crônica
Doença neurológica crônica
Doença renal crônica
Gestantes
Indígenas
Puerpério (até 42 dias do parto)
Síndrome de Down
Que utilizaram antiviral
Vacinados

n
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1
0

50,0
0,0

Vacinados
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.
Obs: Um mesmo óbito pode ter mais de um fator de risco.

% vacinados
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

COMENTÁRIOS:
Comparando os anos de 2013 a 2018 dos casos de SRAG por Influenza, fica evidente uma mudança da sazonalidade a partir do ano de 2016, configurando
uma antecipação da sazonalidade no Estado em relação aos anos anteriores (Gráfico 4).
Gráfico 4 – Casos de SRAG por Influenza segundo a semana de início dos sintomas, residentes no Paraná, 2013 a 2018.

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:
Em relação aos tipos de vírus Influenza no Paraná, em 2013 houve um predomínio
dos casos de SRAG por Influenza B, com 44,2% (401/908) e Influenza
A(H1N1)pdm09 com 42,3% (384/908) e 71,2% (47/66) dos óbitos por Influenza
A(H1N1)pdm09. Em 2014 houve um predomínio da Influenza A(H3N2) com 72,4%
(165/228) dos casos e 50,0% (8/16) dos óbitos entre os vírus: Influenza A(H3)
Sazonal e o Influenza A(H1N1)pdm09. Em 2015 também predominou a Influenza
A(H3) Sazonal com 54,4% (124/228) dos casos e 44,0% (11/25) dos óbitos por
este vírus. Em 2016, predominou a Influenza A(H1N1)pdm09, com 88,9%
(1087/1223) dos casos e 90,8% (218/240) dos óbitos. Em 2017, houve
predominância da Influenza A(H3) Sazonal com 61,2% (210/343) dos casos e,
ocorrência de 66,0% (35/53) dos óbitos por Influenza A(H3) Sazonal. Já em 2018,
continua a predominância da Influenza B com 45,5% (5/11) dos casos e,
ocorrência de 50,0% (1/2) dos óbitos entre Influenza A(H1N1)pdm09 e Influenza
A(H3)Sazonal(Tabela 7).

Perfil Epidemiológico de casos de Síndrome Gripal (SG) no Paraná
As informações sobre a vigilância sentinela de influenza apresentadas neste
informe baseiam-se nos dados inseridos no SIVEP-Gripe pelas unidades
sentinelas do Paraná. A vigilância sentinela continua em fase de ampliação e nos
próximos boletins serão incorporados, de forma gradativa, os dados das novas
unidades sentinelas.
Até a SE 11 de 2018 as unidades sentinelas de SG coletaram 1.076 amostras
(tabela 8), com processamento laboratorial de 908 amostras.
Das amostras processadas, 35,7% (324/908) tiveram resultados positivos para
vírus respiratórios, das quais 64 (7,0%) foram positivas para influenza e 260
(28,6%) para outros vírus respiratórios. Dentre as amostras positivas para influeza,
5 (7,8%) foram decorrentes de Influenza A(H1N1)pdm09, 20 (31,3%) de Influenza
A(H3) Sazonal, 1 (1,6%) de Influenza A (não subtipado) e 38 (59,4%) de Influenza
B. Entre os outros vírus respiratórios, houve predomínio da circulação de 128
(49,2%) amostras de Rinovírus (Gráfico 5).

Tabela 7 - Casos e óbitos de SRAG segundo subtipo viral, residentes no
Paraná, 2013 a 2018.
2013

Classificação Final
Influenza A(H1N1)pdm09

2014

2015

2016

2017

2018

Casos Óbitos Casos Óbitos Casos Óbitos Casos Óbitos Casos Óbitos Casos Óbitos
1
0
2
1
384
47
48
8
37
4
1087 218

Influenza A(H1) Sazonal*

6*

0

0

0

4*

1*

1*

1*

0

0

0

0

Influenza A(H3) Sazonal

114

6

165

8

124

11

4

1

210

35

4

1

0

0

0

3

0

1

0

0

0

55

14

0

Influenza B

401

13

14

0

63

9

76

6

132

18

5

0

TOTAL

908

66

228

16

228

25

1223

240

343

53

11

2

Influenza A não subtipado

*Obs: Resultados provenientes de laboratórios particulares, prováveis Influenza A(H1N1)pdm09.
Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.

Tabela 8 - Casos de SG de Influenza segundo faixa etária e subtipo viral,
Paraná, 2018.
Faixa
etária
< 2 anos
2 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
≥ 60 anos
TOTAL

Influenza
Influenza
A(H1N1)pdm09
A(H3N2)
Casos % Casos %
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
10,0
0
0,0
1
5,0
1
20,0
1
5,0
0
0,0
5
25,0
2
40,0
4
20,0
0
0,0
3
15,0
2
40,0
3
15,0
0
0,0
1
5,0
5
100,0
20
100

Influenza A não
Influenza
subtipado
B
Casos % Casos %
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
2,6
0
0,0
8
21,1
0
0,0
8
21,1
0
0,0
8
21,1
1
100,0
6
15,8
0
0,0
4
10,5
0
0,0
3
7,9
1
100,0
38
100

Total
Influenza
Casos %
0
0,0
2
3,1
2
3,1
10
15,6
13
20,3
14
21,9
10
15,6
9
14,1
4
6,3
64
100

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.

Total
Coletas
Num
%
98
9,1
59
5,5
30
2,8
148
13,8
249
23,1
168
15,6
93
8,6
99
9,2
132
12,3
1076 100

INFLUENZA
.

Gráfico 5 - Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de SG, por semana
epidemiológica de início dos sintomas. Paraná, 2018.

Fonte: SIVEP Gripe. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

COMENTÁRIOS:
Síndrome Respiratória
Grave em UTI

Aguda

Em relação às amostras coletadas
pelas unidades sentinelas de
SRAG em UTI, foram feitas 56
coletas,
sendo
37
(66,1%)
processadas. Dentre estas, 8
(21,6%) tiveram resultado positivo
para vírus respiratórios. Das
amostras positivas para Influenza,
foram detectados 0 (0,0%) para
Influenza A(H1N1)pdm 09, 1
(50,0%) para Influenza A(H3)
Sazonal, 0 (0,0%) para Influenza A
(não subtipado) , 1 (50,0%) para
Influ[enza B. Entre os outros vírus
evidenciam-se: 1 (16,7%) de VRS,
1 (16,7%) de Parainfluenza, 1
(16,7%) de Rinovírus, I21 (16,7%)
de Metapneumovírus, 2 (33,3%) de
Adenovírus,
1
(16,7%)
de
Bocavírus (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de Síndrome
Respiratória Aguda Grave em Unidade de Terapia Intensiva, por semana epidemiológica de inícios
dos sintomas, Paraná, 2018.

Fonte: SIVEP Gripe. Atualizado em 19/03/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

Medidas Preventivas para Influenza
A vacinação anual contra Influenza é a principal medida utilizada para se prevenir a doença, porque pode ser administrada antes da exposição
ao vírus e é capaz de promover imunidade durante o período de circulação sazonal do vírus Influenza reduzindo o agravamento da doença.
É recomendada vacinação anual contra Influenza para os grupos-alvos definidos pelo Ministério da Saúde, mesmo que já tenham recebido a
vacina na temporada anterior, pois se observa queda progressiva na quantidade de anticorpos protetores.
Outras medidas são:
Frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento. No caso de não haver disponibilidade de água e sabão,
usar álcool gel a 70º.
Utilizar lenço descartável para higiene nasal.
Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.
Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.
Higienizar as mãos após tossir ou espirrar.
Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.
Manter os ambientes bem ventilados.
Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de Influenza.
Evitar sair de casa em período de transmissão da doença.
Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados).
Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.
Orientar o afastamento temporário (trabalho, escola etc) até 24 horas após cessar a febre.
Buscar atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis com a doença, tais como: aparecimento súbito de: calafrios, mal-estar,
cefaleia, mialgia, dor de garganta, artralgia, prostração, rinorreia e tosse seca. Podem ainda estar presentes: diarreia, vômito, fadiga, rouquidão
e hiperemia conjuntival.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/03/2018
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de
Situação em Saúde

Classificação dos municípios segundo incidência de dengue por 100.000
habitantes, Paraná – semana 31/2017 a 11/2018.

COMENTÁRIOS:
A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná divulgou a situação da dengue com
dados do novo período de acompanhamento epidemiológico, desde a semana
epidemiológica 31/2017 (primeira semana de agosto) a 11/2018.
Foram notificados no referido período 15.072 casos suspeitos de dengue, dos
quais 10.622 foram descartados. Os demais estão em investigação.
A incidência no Estado é de 4,64 casos por 100.000 hab. (518/11.163.018 hab.).
O Ministério da Saúde classifica como baixa incidência quando o número de
casos autóctones for menor do que 100 casos por 100.000 habitantes.
Os municípios com maior número de casos suspeitos notificados são Londrina
(2.773), Maringá (1.776) e Foz do Iguaçu (1.333).
Os municípios com maior número de casos confirmados são: Maringá (148), Foz
do Iguaçu (55), e Cambé (25).
Fonte: SESA/SVS/Sala de Situação

Tabela 1 - Classificação final por critério de encerramento dos casos de dengue,
Paraná, Semana Epidemiológica 31/2017 a 11/2018.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/03/2018
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

A Figura 1 apresenta a distribuição dos casos notificados e confirmados (autóctones e
importados) de Dengue no Paraná.

Total de casos notificados (acima da coluna) e confirmados de dengue por semana epidemiológica de
início dos sintomas, Paraná – Período semana 31/2017 a 11/2018.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/03/2018
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

Risco climático para desenvolvimento de criadouros por Estações Meteorológicas. Paraná, 2018.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/03/2018
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde
Tabela 2 – Número de casos de dengue, notificados, dengue grave (DG), dengue com sinais de alarme (DSA), óbitos e incidência por
100.000 habitantes por Regional de Saúde, Paraná – Semana Epidemiológica 31/2017 a 11/2018

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/03/2018
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde
Quanto à distribuição etária dos casos confirmados, 57,37% concentraram-se na faixa etária de 20 a 49 anos, seguida pelas faixas etárias de
10 a 19 anos com 18,60% dos casos.
Distribuição proporcional de casos confirmados de dengue por faixa etária e sexo, semana epidemiológica de início dos sintomas
31/2017 a 11/2018, Paraná – 2017/2018.

EVENTOS NACIONAIS
Semana Epidemiológica 11/2018
(11/03/2018 a 17/03/2018)

CENTRO DE INFORMAÇÕES E RESPOSTAS ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CIEVS
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
.

Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
COMENTÁRIOS:
Quatro alisantes de cabelo que estavam sendo oferecidos no mercado não podem mais ser
comercializados. O motivo foi a identificação da presença de formol em níveis fora do limite tolerado
pela legislação nesses produtos.
O formol é uma substância cancerígena. A sua presença em doses acima do tolerado pode causar
problemas de saúde, seja pelo contato com a pele, com os olhos ou pela inalação.
Confiram os produtos que não devem ser utilizados:
Proibição de todos os lotes de Maxxdonna Profissional Matutinha Máscara 02 Redutora de Volume,
fabricado pela G.A.M. A empresa não regularizou o produto e a análise apontou a presença irregular
de formol.
Proibição de todos os lotes de 2 Step Ingel Maxx Premium Forever Liss Professional, fabricado até
31/10/2017 pela ITC Cosméticos. O produto não está regularizado e foi identificada a presença de
formol na elaboração.
Suspensão do lote 054 Forever Liss Botox, da empresa Aguss Indústria e Comércio de Cosmético
LTDA-ME. Análise de contraprova confirmou a presença irregular de formol.
Suspensão do lote 5444 Bio Amazônica – Argila Terapia, fabricado por Embratec Envaso Ltda. Além
de ter sido reprovado na análise de formol, apresentou problemas de rotulagem.
As análises de Pesquisa de Formaldeído (formol) foram feitas pelo Laboratório Central de Saúde
Pública de Pernambuco.
Com a decisão, os produtos não devem ser distribuídos, divulgados, comercializados e nem utilizados.
Por causa do seu aspecto tóxico o uso de formal em produtos cosméticos é limitado, sendo permitido
apenas como um conservante, na concentração de até 0,2%, mas nunca como alisante. O contato
com essa substância pode levar à irritação da pele, dor e queimaduras. Já a inalação pode causar
irritação na garganta, tosse, diminuição da frequência respiratória e mesmo pneumonia.
Também foi suspenso o produto alisante Royal Power Organic Protein Naturelle da empresa
Naturallmix Cosméticos Ltda. – ME. A empresa chegou a notificar o produto na Anvisa, mas deveria
ter feito a solicitação de registro, pois alisantes precisam ser avaliados previamente antes de
chegarem ao mercado.

Fonte: google.com.br

SÍFILIS CONGÊNITA
.

Local de ocorrência: Santa Catarina
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: g1.globo.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:
Em Santa Catarina, 693 bebês foram diagnosticados com sífilis congênita em 2017. Os
dados são da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) de Santa Catarina. Este
número representa um aumento de 23,75% em relação a 2016, quando 560 foram
diagnosticados.
Bebês com sífilis têm elevado risco de morte, segundo o órgão. A doença pode se
manifestar como pneumonia ou uma infecção generalizada, feridas no corpo e nas
mucosas do nariz e da boca.
"Estamos em meio a uma epidemia de sífilis no mundo. Vários países trabalham para
redução da doença. Não tem cabimento as crianças nascerem com uma doença que
pode ser evitada", disse a gerente de DSTs da Dive-SC, Dulce Quevedo.
A maior parte dos casos de sífilis congênita em 2017 em Santa Catarina foi
diagnosticada na Grande Florianópolis. A situação seria amenizada se a gestante e o
parceiro sexual recebessem o tratamento adequado para que a criança nascesse sem
sífilis, diz a Dive, acrescentando que o número atual pode ser alterado, pois os
municípios têm até seis meses após a virada do ano para comunicar os casos.
"A criança nasce com sífilis no caso de a mãe não ser diagnosticada, quando não faz o
tratamento adequado ou a doença é descoberta tardiamente. Também existe a
reinfecção, quando a mãe se trata, mas o parceiro não. Então, a importância de usar
camisinha durante toda gestação", explicou.
Conforme Dulce, o ideal seria o diagnóstico precoce, antes de engravidar. "Os testes
para identificar a doença e para tratá-la estão disponíveis gratuitamente pelo Sistema
Único de Saúde", afirmou.
De acordo com a Diretoria, as gestantes devem ficar alertas, no caso de diagnóstico de
sífilis, pois a infecção pode provocar malformação do feto e aborto. Outras manifestações
podem surgir semanas ou meses depois do nascimento, como cegueira, problemas
ósseos, surdez, hidrocefalia ou deficiência mental.
Segundo a Dive, a sífilis tem em sua evolução, geralmente no primeiro ano da doença,
manifestações como lesões de pele ou mucosas, aumento de ínguas, queda de pelos,
dores articulares, inflamações oculares entre outras.
Nos casos em que a sífilis não é diagnosticada ou tratada, a pessoa poderá ficar sem
sintomas por muitos anos, mas a doença pode ressurgir e indicar danos graves ao
organismo, como lesões cardíacas, neurológicas ou psiquiátricas e ósseas.

Fonte: google.com.br

INFLUENZA A (H1N1)
.

Local de ocorrência: Goiás
Data da informação: 20/03/2018
Fonte da informação: g1.globo.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

Um paciente do Hospital Vila São Cottolengo, em Trindade, de 39
anos, estava com H1N1 e morreu na noite de segunda-feira (19/03)
no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), para onde havia sido
transferido para tratamento intensivo. Esta é a 9ª morte após o surto
de influenza A na unidade localizada na Região Metropolitana da
capital.
A Vila São Cottolengo abriga 315 pessoas com comprometimento da
saúde mental e motora. De 24 de fevereiro a 5 de março, 57
pacientes adoeceram, sendo que sete morreram em apenas uma
semana. De acordo com a unidade, cinco mortes foram motivadas
por pneumonia e duas por fecaloma, que se trata de uma
complicação do aparelho digestivo, mas todas com resultado
negativo pra H1N1.
Os outros dois pacientes que morreram depois, de 54 anos, foram
diagnosticados com H1N1. Ambos estavam em leitos de UTI do
Hugo.
Três pacientes com quadro de H1N1 estão em área isolada na Vila
São Cottolego. Outros três internos da unidade recebem tratamento
em hospitais da capital, mas só um deles, que está no Hugo,
também tem quadro de influenza A.
De acordo com boletim médico divulgado pelo Hugo na manhã de
terça-feira, os dois pacientes da unidade são homens com idade de
43 e 50 anos. Ambos estão em leito de UTI.
Segundo o hospital, o paciente mais velho respira por aparelhos e
tem quadro muito grave. Já o outro homem tem quadro grave, mas
estável.

Fonte: google.com.br

Também há um interno da Vila no Hospital de Doenças Tropicais,
em Goiânia. Não há informações sobre o estado dele.
Por causa do surto, as visitas e as cirurgias estão suspensas desde
10 de março. Até esta terça-feira, elas continuavam suspensas. Já o
Centro Médico e a reabilitação externa continuam com as atividades
normais, pois não há troca de acesso entre as dependências do
hospital.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Rio Grande do Norte
Data da informação: 15/03/2018
Fonte da informação: g1.globo.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

Natal enfrenta um início de epidemia de dengue, informou na
quinta-feira (15/03) a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Até
agora, foram registrados 1.065 casos, contra 818 no mesmo
período do ano passado. De acordo com a pasta, as ações de
combate já foram intensificadas nas regiões afetadas.
Segundo o município, o clima do início do ano é um dos
principais fatores que favorecem esse aumento. “Natal está em
início de epidemia. Apresentamos três semanas seguidas de
aumento, que fez o número passar do que é esperado todos os
anos. Graças a nossa metodologia, conseguimos identificar e
agir de maneira oportuna”, frisou a secretária Saudade
Azevedo.
Apesar do aumento, levando em consideração os dados da
última epidemia, que aconteceu em 2016, a quantidade de
casos ainda é 86,3% menor. Apenas as regiões Norte e Oeste
da cidade se encontram com índices de epidemia agora.
Além das ações com carros fumacê e agentes, a pasta ressalta
importância da conscientização da população. Mais de 80%
dos focos são encontrados em residências.
Natal conta com um sistema de monitoramento de dengue - o
Vigiadengue, que identifica áreas de maior risco para que a
ação de combate seja desenvolvida rapidamente. De acordo
com a pasta, a cidade também conta com mais de 400
ovitrampas (espécies de armadilhas) espalhadas a cada 300
metros. Elas são as responsáveis por armazenar os ovos dos
vetores, que são utilizados para medir o Índice de Densidade
de Ovos (IDO).
Fonte: google.com.br

MALÁRIA
.

Local de ocorrência: Amazonas
Data da informação: 13/03/2018
Fonte da informação: onortao.com.br (fonte informal)
COMENTÁRIOS:
Os casos de malária no Amazonas aumentaram 64,9% nos
dois últimos anos. O estado concentrou maior número de
casos de todo o Brasil em 2017. Foram mais de 81 mil
diagnósticos de malária no ano passado. Os dados são do
Ministério da Saúde.
Em 2016, o estado registrou 49.149 casos de malária. No
ano seguinte, o volume de casos da doença saltou para
81.069. Houve um aumento de 64,9% da malária no
Amazonas de ano para o outro.
Dos 193.876 casos de malária registrados no Brasil, 41,8%
dos diagnósticos são de pessoas infectadas nos municípios
amazonenses. Segundo o Ministério da Saúde, 129.248
casos de malária foram registrados em 2016 no Brasil.
A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada
por protozoários, transmitidos pela fêmea infectada do
mosquito Anopheles. Apresenta cura se for tratada em
tempo oportuno e adequadamente. No entanto, um
tratamento tardio ou deficiente pode levar à morte.
Infectados com malária têm como sintomas febre alta,
calafrios, tremores, sudorese (suor) e dor de cabeça, que
podem ocorrer de forma cíclica. Muitas pessoas, antes de
apresentarem esses sintomas mais característicos, têm
náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite.

M A L Á R I A
Fonte: google.com.br

SUPERBACTÉRIA
.

Local de ocorrência: São Paulo
Data da informação: 19/03/2018
Fonte da informação: g1.globo.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:
A Prefeitura de Campinas (SP) confirmou, na tarde de segundafeira (19/03), a morte de um idoso que estava internado na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ouro Verde e tinha
a superbactéria KPC. De acordo com o interventor da unidade,
Marcos Pimenta, o paciente morreu porque tinha problemas
cardíacos e outras complicações de saúde.
Na sexta-feira (16/03), a administração confirmou que haviam 11
pacientes internados no Ouro Verde com KPC. Os outros dez
continuam na unidade, sendo que três – duas crianças e um
adulto – continuam na UTI. O quadro de todos eles é estável. Não
há restrição de atendimento no local.
"O paciente que veio a óbito tinha um quadro de insuficiência
cardíaca grave, estava bastante comprometido. A morte não
ocorreu pela KPC. Ele era 'colonizado', mas não tinha a infecção.",
informou Pimenta por telefone ao G1.
De acordo com a unidade médica, não foi preciso interditar
nenhuma ala. O Serviço de Controle de Infecção do hospital e a
Vigilância Sanitária acompanham a situação e providenciaram um
"controle maior" de higiene entre o corpo médico e os pacientes.
Também na segunda-feira, a Prefeitura de Americana (SP)
confirmou que subiu para quatro o número de pacientes infectados
com KPC no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi.
Na sexta-feira (16/03), dois dos pacientes que estavam internados
na enfermaria receberam alta da unidade médica.
O contágio da bactéria KPC - Klebsiella pneumoniae - acontece
por contato, mas não socialmente. No caso de pacientes
acamados infectados, a chance é maior de uma contaminação.
Fonte: google.com.br

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 14/03/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
Distribuição dos casos de febre amarela notificados:
1º/7/2017 a 13/03/2018

COMENTÁRIOS:

O Ministério da Saúde atualizou na quarta-feira (14/03) as informações
repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação da febre
amarela no país. No período de monitoramento (de 1º de julho/2017 a 13 de
março de 2018), foram confirmados 920 casos de febre amarela no país,
sendo que 300 vieram a óbito. Ao todo, foram notificados 3.483 casos
suspeitos, sendo que 1.794 foram descartados e 769 permanecem em
investigação, neste período. No ano passado, de julho de 2016 a 13 de
março de 2017, eram 610 casos confirmados e 196 óbitos confirmados. Os
informes de febre amarela seguem, desde o ano passado, a sazonalidade
da doença, que acontece, em sua maioria, no verão. Dessa forma, o
período para a análise considera de 1º de julho a 30 de junho de cada ano.

UF (LPI)*

Notificados
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Confirmados
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1
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3

1

-

-

-
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-
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-

7
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-

-
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-

-

RO

9

8

1

-

-

RR

2

2

-

-

-

TO
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5

-

-

AL

8

2

6

-

-

BA

44

27

17

-

-

CE

2

1

1

-

-

Embora os casos do atual período de monitoramento tenham sido
superiores à sazonalidade passada, o vírus da febre amarela hoje circula
em regiões metropolitanas do país com maior contingente populacional,
atingindo 32 milhões de pessoas que moram, inclusive, em áreas que
nunca tiveram recomendação de vacina. Na sazonalidade passada, por
exemplo, o surto atingiu uma população de 8,9 milhões de pessoas.

MA

5

2

3

-

-

PB

3

-

3

-

-

PE

3
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1

-

-

PI

7

4

3

-

-

RN

1

1

-

-

-

SE

2

2

-

-

-

DF

62

44

17

1

1

Isso explica a incidência da doença neste período ser menor que no
período passado. A incidência da doença no período de monitoramento
2017/2018, até 13 de março, é de 2,7 casos para 100 mil/habitantes. Já na
sazonalidade passada, 2016/2017, a incidência foi de 6,8/100 mil
habitantes, no mesmo período.

GO
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33
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-

-

MT

2

2

-

-

-

MS

7

5

2

-

-

ES

98

75

18

5

-

MG

1.157

448

294

415

130

Dados preliminares enviados pelas Secretarias de Saúde dos estados da
Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo ao Ministério da Saúde apontam que os
três estados, antes de iniciarem a Campanha de Vacinação, já tinham
vacinado cerca de 11,3 milhões de pessoas. No decorrer da Campanha, até
o dia 13 de março, 17,8 milhões de pessoas foram imunizadas, o que
corresponde 78,6% do público-alvo. Foram vacinadas 8,8 milhões de
pessoas em São Paulo (94,9%), 6,9 milhões no Rio de Janeiro (68,5%) e
1,8 milhão na Bahia (54,3%).

RJ

199

23

53

123

49

SP

1.622

974

272

376

120

PR

76

68

8

-

-

RS

35

20

15

-

-

SC

34

12

22

-

-

Total

3.483

1.794

769

920

300

Dados preliminares e sujeitos à revisão
*LPI – Local Provável de Infecção

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 15/03/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:

A vigilância da influenza no Brasil é composta pela vigilância sentinela de
Síndrome Gripal (SG), de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em
pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e pela vigilância
universal de SRAG. A vigilância sentinela conta com uma rede de unidades
distribuídas em todas as regiões geográficas do país e tem como objetivo
principal identificar os vírus respiratórios circulantes, além de permitir o
monitoramento da demanda de atendimento por essa doença. Atualmente estão
ativas 252 Unidades Sentinelas, sendo 140 de SG; 112 de SRAG em UTI; e 17
sentinelas mistas de ambos os tipos. A vigilância universal de SRAG monitora
os casos hospitalizados e óbitos com o objetivo de identificar o comportamento
da influenza no país para orientar na tomada de decisão em situações que
requeiram novos posicionamentos do Ministério da Saúde e Secretarias de
Saúde Estaduais e Municipais. Os dados são coletados por meio de formulários
padronizados e inseridos nos sistemas de informação online: SIVEP-Gripe e
SINAN Influenza Web.
As informações apresentadas nesse informe são referentes ao período que
compreende as semanas epidemiológicas (SE) 01 a 10 de 2018, ou seja, casos
com início de sintomas de 31/12/2017 a 10/03/2018.
A positividade para influenza, outros vírus respiratórios e outros agentes
etiológicos entre as amostras processadas em unidades sentinelas foi de 17,0%
(388/2.280) para SG e de 21,3% (35/164) para SRAG em UTI.
Foram confirmados para Influenza 10,2% (105/1.027) do total de amostras com
classificação final de casos de SRAG notificados na vigilância universal, com
predomínio do vírus Influenza B. Entre as notificações dos óbitos por SRAG,
5,3% (11/207) foram confirmados para influenza, com predomínio do vírus
Influenza A(H3N2).
Fonte: google.com.br

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 15/03/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
VIGILÂNCIA SENTINELA DE INFLUENZA

SÍNDROME GRIPAL

Até a SE 10 de 2018 as unidades sentinelas de SG coletaram 3.857 amostras – é preconizada a coleta de 05 amostras semanais por unidade
sentinela. Destas, 2.280 (59,1%) foram processadas e 17,0% (388/2.280) tiveram resultado positivo para vírus respiratórios, das quais 170
(43,8%) foram positivos para influenza e 218 (56,2%) para outros vírus respiratórios (VSR, Parainfluenza e Adenovírus). Dentre as amostras
positivas para influenza, 22 (12,9%) foram decorrentes de influenza A(H1N1)pdm09, 83 (48,8%) de influenza B, 6 (3,5%) de influenza A não
subtipado e 59 (34,7%) de influenza A(H3N2). Entre os outros vírus respiratórios houve predomínio da circulação 129 (59,2%) de Parainfluenza
(Figura1).
As
regiões
Sul
e
Sudeste
apresentam as maiores quantidades
de amostras positivas, com destaque
para a
maior
circulação
de
Parainfluenza,
Influenza
B
e
A(H3N2). Nas regiões Nordeste e
Centro-Oeste
destaca-se
a
circulação do vírus Parainfluenza,
Influenza A(H1N1)pdm09. Na região
Norte predomina a circulação de
VSR e Influenza B, (Anexo 1 – B).
Quanto à distribuição dos vírus por
faixa etária, entre os indivíduos a
partir de 10 anos predomina a
circulação dos vírus Influenza B,
A(H3N2) e Parainfluenza. Entre os
indivíduos menores de 10 anos
ocorre uma maior circulação de
Parainfluenza e Adenovírus.

Figura 1. Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de Síndrome Gripal,
por semana epidemiológica de inícios dos sintomas. Brasil, 2018 até a SE 10.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 15/03/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
VIGILÂNCIA SENTINELA DE INFLUENZA

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE EM UTI

Em relação às amostras coletadas pelas unidades sentinelas de SRAG em UTI, foram feitas 254 coletas, sendo 164 (64,6%) processadas.
Dentre estas, 35 (21,3%) tiveram resultado positivo para vírus respiratórios (Influenza, VSR, Parainfluenza e Adenovírus), das quais 13
(37,1%) para influenza e 22 (62,9%) para outros vírus respiratórios (VSR, Parainfluenza e Adenovírus). Das amostras positivas para influenza
foram detectados 5 (38,5%) para influenza A(H1N1)pdm09, 1 (7,7%) para influenza A não subtipado, 3 (23,1%) para influenza B e 4 (30,8%)
influenza A(H3N2). Entre os outros vírus evidencia-se o predomínio de 9 (40,9%) VSR(Figura 2).
Figura 2. Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de Síndrome Respiratória Aguda Grave em Unidade de Terapia
Intensiva, por semana epidemiológica de inícios dos sintomas. Brasil, 2018 até a SE 10.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 15/03/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
VIGILÂNCIA UNIVERSAL DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

Até a SE 10 de 2018 foram notificados 1.594 casos de SRAG, sendo 1.027 (64,4%) com amostra processada. Destas, 10,2% (105/1.027)
foram classificadas como SRAG por influenza e 15,9% (163/1.027) como outros vírus respiratórios. Dentre os casos de influenza 21 (20,0%)
eram influenza A(H1N1)pdm09, 15 (14,3%) influenza A não subtipado, 35 (33,3%) influenza B e 34 (32,4%) influenza A(H3N2), (Figura 3 e
Anexo 2). Os casos de SRAG por influenza apresentaram uma mediana de idade de 36 anos, variando de 0 a 91 anos. Em relação à
distribuição geográfica (Anexos 2 a 4), a região Sudeste registrou o maior número de casos de SRAG por influenza 62,7% (47/75).
Figura 3. Distribuição dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave segundo agente etiológico e semana epidemiológica do início
dos sintomas. Brasil, 2018 até a SE 10.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 15/03/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS

Até a SE 10 de 2018 foram notificados 207 óbitos por SRAG, o que corresponde a 13,0% (207/1.594) do total de casos. Do total de óbitos
notificados, 11 (5,3%) foram confirmados para vírus influenza, sendo 1 (9,1%) decorrentes de influenza A(H1N1)pdm09, 2 (18,2%) influenza A
não subtipado, 4 (36,4%) por influenza B e 4 (36,4%) influenza A(H3N2) (Figura 4 e Anexo 2). O estado com maior número de óbitos por
influenza é São Paulo, com 45,5 (5/11), em relação ao país (Anexo 4).
Figura 4. Distribuição dos óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave segundo agente etiológico e
semana epidemiológica do início dos sintomas. Brasil, 2018 até a SE 10.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 15/03/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS

Entre os óbitos por influenza, a mediana da idade foi de 72 anos, variando de 1 a 91 anos. A taxa de mortalidade por influenza no Brasil está
em 0,01/100.000 habitantes. Dos 11 indivíduos que foram a óbito por influenza, 7 (63,6%) apresentaram pelo menos um fator de risco para
complicação, com destaque para Adultos ≥ 60 anos, Pneumopatas, Cardiopatas e Diabéticos. Além disso, 7 (63,6%) fizeram uso de antiviral,
com mediana de 4 dias entre os primeiros sintomas e o início do tratamento, variando de 1 a 6 dias. Recomenda-se iniciar o tratamento nas
primeiras 48 horas.
Figura 5. Distribuição dos óbitos de SRAG por influenza segundo fator de risco e utilização de antiviral. Brasil, 2018 até a SE 10.

INFLUENZA
.

Anexo 1. Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de Síndrome Gripal por semana epidemiológica do início
dos sintomas. (A) Brasil e (B) regiões, 2018 até a SE 10.

INFLUENZA
.

Anexo 2. Distribuição dos casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave segundo região, unidade federativa de residência e
agente etiológico. Brasil, 2018 até a SE 10.

INFLUENZA
.

Anexo 3. Distribuição dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave segundo agente etiológico e por semana epidemiológica de início dos
sintomas. (A) Brasil e (B) regiões, 2018 até a SE 10.

INFLUENZA
.

Anexo 4. Distribuição espacial dos casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave confirmados para influenza por
município de residência. Brasil, 2018 até a SE 10.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 15/03/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Os Estados Unidos vêm enfrentando uma atividade generalizada da circulação de vírus influenza. A temporada 2017-2018 naquele país teve
início cedo e provavelmente está em seu pico. Comparada a anos anteriores, a atividade do vírus é muito parecida com a apresentada na
temporada de 2014-2015, com predomínio de circulação do vírus influenza A(H3N2), associada a um maior número de hospitalizações e
óbitos especialmente em idosos, crianças e doentes crônicos. Conforme informações disponibilizadas na página do Centers for Disease
Control and prevention (CDC) https://www.cdc.gov/flu/index.htm, as principais medidas para enfrentamento da doença têm sido: vacinação da
população, tratamento precoce com antiviral e adoção de ações preventivas para a doença. A situação epidemiológica da doença nos
Estados Unidos serve como alerta para uma possível circulação do vírus da influenza A (H3N2) nos demais países das Américas, o que exige
a adoção de ações de preparação. No Brasil, as recomendações para a sazonalidade de 2018 seguem em consonância com as orientações
internacionais (vacinação, tratamento com antiviral e adoção de medidas preventivas). O Ministério da Saúde (MS) realiza anualmente a
Campanha de Vacinação em toda rede pública, voltada a grupos prioritários.
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, será no período de 16 de abril a 25 de maio de 2018 e terá a data de 05 de maio
como o dia de mobilização nacional (dia D). Aliado a esta estratégia, o tratamento com o antiviral fosfato de oseltamivir (Tamiflu) deve ocorrer
o mais precoce possível, preferencialmente nas primeiras 48 horas após início dos sintomas, independente de coleta de material ou resultado
laboratorial. As recomendações para tratamento devem seguir de acordo com o protocolo de Tratamento de Influenza 2015 publicado pelo MS
e disponível em http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/17/protocolo-influenza2015-16dez15-isbn.pdf. O MS dispõe de
estoque estratégico do referido medicamento, que poderá ser solicitado, sempre que houver necessidade. Ressalta-se que as Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde devem abastecer os serviços de forma estratégica com o medicamento e facilitar o acesso à população. É
importante reforçar para as equipes de saúde e a população em geral sobre a necessidade da adoção de medidas de higiene pessoal como a
constante lavagem das mãos e a adoção da etiqueta respiratória, visando à redução do risco de infecção pelo vírus. Ademais, recomenda-se
que as secretarias estaduais e municipais de saúde planejem suas ações, de maneira que os fluxos estejam estabelecidos, em especial com
as áreas responsáveis pela assistência em saúde, assistência farmacêutica, rede de diagnóstico laboratorial, comunicação, entre outras.
Cabe destacar que o Ministério da Saúde está organizando suas ações para a próxima temporada de influenza e em breve entrará em
contato com todos os responsáveis pela vigilância nos estados, com intuito de alinhar as estratégias e repassar orientações. Mediante
qualquer dúvida ou sugestão, a área técnica de influenza está à disposição por meio do e-mail institucional gripe@saude.gov.br.

EVENTOS INTERNACIONAIS
Semana Epidemiológica 11/2018
(11/03/2018 a 17/03/2018)

CENTRO DE INFORMAÇÕES E RESPOSTAS ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CIEVS
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ

SARAMPO
.

Local de ocorrência: Américas
Data da informação: 16/03/2018
Fonte da informação: Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS)
COMENTÁRIOS:
A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde
(OPAS/OMS) adverte que, ante os surtos de sarampo nas Américas, os
países devem redobrar esforços para vacinar suas populações, fortalecer a
vigilância a fim de detectar possíveis pacientes e implementar medidas
para responder rapidamente a qualquer caso suspeito, em uma
atualização epidemiológica publicada na sexta-feira (16/03).
A região foi declarada por um Comitê Internacional de Especialistas como
livre da rubéola e da síndrome da rubéola congênita, em 2015, e do
sarampo, em 2016. A eliminação dessas três doenças foi o ponto
culminante de um esforço de 22 anos que incluiu a vacinação em massa
contra o sarampo, a caxumba e a rubéola em todo o continente. No
entanto, como o vírus do sarampo é altamente contagioso e permanece
em circulação no resto do mundo, como o vírus da rubéola, a região corre
o risco de surtos dessas doenças.
Nos primeiros meses de 2018, são nove os países que relataram casos
confirmados de sarampo: Antígua e Barbuda (1 caso), Brasil (14 casos),
Canadá (4 casos), Colômbia (1 caso), Estados Unidos da América (13
casos), Guatemala (1 caso), México (4 casos), Peru (2 casos) e Venezuela
(886 casos no total, 159 em 2018), aponta a atualização epidemiológica.
Em 2017, quatro países relataram casos confirmados de sarampo:
Argentina, Canadá, Estados Unidos e Venezuela. Além disso, os casos na
região europeia quadruplicaram em 2017, o que aumenta o risco de casos
de sarampo serem importados para países das Américas. A OPAS/OMS
vem alertando sobre esta situação desde maio de 2017 e em sucessivas
atualizações epidemiológicas.
Ante esta situação, a OPAS/OMS recomenda a seus países:
Vacinar a população para manter uma cobertura homogênea de 95% com
a primeira e a segunda dose da vacina contra sarampo, caxumba e
rubéola em todos os municípios.
Fortalecer a vigilância epidemiológica do sarampo para detectar casos
suspeitos nos serviços de saúde públicos e privados.

Dar uma resposta rápida ao detectar casos importados de sarampo, com o
objetivo de evitar o restabelecimento da transmissão endêmica do vírus
(ou seja, que existe de forma contínua e constante dentro de uma
determinada região), incluindo a ativação de equipes que deem
seguimento aos casos e seus contatos.
Manter uma reserva de vacina sarampo-rubéola para ações de controle de
casos importados em cada país da região.
Em 2017, os países das Américas se comprometeram a tomar medidas
para manter a eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola
congênita, ao aprovar um plano de ação com esse objetivo. O plano
enfatiza que, para manter a eliminação, os níveis de cobertura vacinal da
população devem ser de 95% ou mais. Nos últimos cinco anos, a
cobertura regional com a primeira dose da vacina contra o sarampo, a
rubéola e a caxumba variou entre 92% e 94%.
O sarampo é uma das doenças mais contagiosas e afeta principalmente as
crianças. É transmitida por gotas no ar ou contato direto com secreções do
nariz, boca e garganta de indivíduos infectados. Os sintomas consistem
em febre alta, erupção cutânea generalizada em todo o corpo, nariz
entupido e olhos avermelhados. Pode causar complicações graves, como
cegueira, encefalite, diarreia grave, infecções de ouvido e pneumonia,
especialmente em crianças com problemas nutricionais e pacientes
imunodeprimidos.

SARAMPO
.

Local de ocorrência: Portugal / França
Data da informação: 16/03/2018
Fonte da informação: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COMENTÁRIOS:
Portugal: Em 14 de março de 2018, Portugal relatou dois casos
de sarampo em adultos não vacinados com início da doença
em março de 2018. Um dos casos tem uma ligação
epidemiológica com o surto na França.
Até 15 de março de 2018, as autoridades relataram 21 casos
confirmados e 30 casos de sarampo suspeitos na região norte
de Portugal. Entre os 21 casos confirmados, 19 são
profissionais de saúde. De acordo com a mídia, o surto
aconteceu no hospital San Antonio, no Porto.
França: de 6 de novembro de 2017 a 12 de março de 2018, a
França relatou 913 casos, incluindo uma morte. Metade dos
casos foi notificado na região da Nova Aquitânia, na parte
sudoeste da França, mas todas as regiões declararam casos
de sarampo nas últimas semanas.
De acordo com a investigação portuguesa, os surtos na cidade
do Porto, em Portugal e na região da Nouvelle Aquitaine tem
ligação com casos importados da França para Portugal.
Este surto destaca a necessidade de melhorar a vacinação e
sensibilização entre a população em geral e os profissionais de
saúde.

Fonte: google.com.br
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.

Local de ocorrência: África do Sul
Data da informação: 16/03/2018
Fonte da informação: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COMENTÁRIOS:
Em 9 de março de 2018, o Reino Unido informou através de um
comunicado, dois casos de malária de falciparum em viajantes do
Reino Unido que retornavam da África do Sul.
Os casos foram confirmados pelo PHE Malaria Reference Laboratory.
De acordo com as autoridades sul-africanas, as áreas onde os
viajantes estiveram são consideradas isentas de malária.
Os casos são duas crianças da mesma família que ficaram em Nsele
Private Game Reserve perto de Vaalwater no Waterberg região na
província de Limpopo. Eles passaram um dia na Reserva Ants Hill /
Nest, também perto de Vaalwater, na província de Limpopo. A família
entrou e saiu de Joanesburgo e não viajou para nenhum outro lugar.
Segundo a OMS, a África do Sul é um país com áreas afetadas pela
malária. O risco de malária predominantemente devido a P. falciparum
existe ao longo do ano nas áreas de baixa altitude da província de
Mpumalanga, província de Limpopo e região nordeste da província de
KwaZulu-Natal. O risco é maior entre outubro e maio inclusive. Além
disso, em outubro de 2017, o Instituto Nacional da África do Sul para
Doenças transmissíveis relataram aumento do número de casos de
malária em algumas áreas da província de Limpopo, incluindo alguns
casos em fazendas ao longo do rio Lephalala e em Waterberg.
Os viajantes que planejam visitar a África do Sul devem consultar seus
agentes de saúde antes da partida. Cidadãos europeus que vivem na
África do Sul devem tomar medidas preventivas contra mordidas de
mosquito nas áreas de transmissão da malária e procurar assistência
médica e ter atenção aos sintomas das doenças semelhantes a gripe
(febre, calafrios, dor de cabeça, dores musculares e articulares).
Fonte: google.com.br

LEPTOSPIROSE
.

Local de ocorrência: Colômbia
Data da informação: 20/03/2018
Fonte da informação: ProMed-Mail
COMENTÁRIOS:
Após a morte por leptospirose de dois irmãos, na região de El Pesebre, no bairro
de La Paz, a comunidade de Cartagena questionou o comportamento do
Departamento Administrativo Distrital de Saúde (Dadis) diante dessa doença.
Por essa razão, o Conselho distrital convocou o diretor de Dadis, Adriana Meza,
para um debate político em que serão discutidos tópicos relacionados à saúde e
ao desenvolvimento de projetos na cidade.
Da mesma forma, é procurado saber se as amostras respectivas foram tomadas
para o diagnóstico de leptospirose e os resultados foram jogados; se o Sistema
Nacional de Vigilância (Sivigila) foi notificado sobre esses casos; Se houve
algum conceito emitido pelo Instituto Nacional de Saúde sobre o diagnóstico dos
dois casos em questão, entre outras informações.
"Quanto à questão específica que aconteceu em El Pesebre, onde dois irmãos
morreram, hoje os vizinhos da região estão preocupados porque a leptospirose é
transmitida através da urina do rato e outros animais, e os vizinhos não sabem
se o ambiente ainda está contaminado com leptospirose. Queremos saber se
houve treinamento a este respeito e quais medidas foram tomadas ", disse Meza
Pérez.
Por outro lado, César Pión González, funcionário do governo, apontou a
integralidade da análise quando estas doenças são apresentadas, e solicitou
informações sobre o número de casos suspeitos atuais de leptospirose, bem
como as cópias dos relatórios que são feitos à Superintendência de Saúde. .
Adriana Meza disse que no setor de El Pesebre foram realizadas campanhas de
saneamento ambiental e educação na comunidade.
"Nós explicamos (em mais de três visitas) que a leptospirose é uma doença
bacteriana que é transmitida através da urina do rato e outros animais, como
cães e gatos (...) É essencial que em casas e comunidades existem drenagens
de água contaminada, limpeza, remoção e eliminação de excrementos animais,
desinfecção de lugares e cuidados com eles ", disse ele.
Ele acrescentou que as 24 pessoas que tiveram contato com o falecido
receberam antibióticos.

Fonte: google.com.br
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Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 13/03/2018
Origem da informação: The Global Polio Erradication Initiative

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE POLIOVÍRUS SELVAGEM POR PAÍS
Year-to-date 2018 Year-to-date 2017

COMENTÁRIOS:

Total in 2017

Onset of paralysis
of most recent case
WPV

cVDPV

Countries

Esforços globais de saúde pública estão em curso para erradicar a poliomielite, por meio da
imunização de crianças, até que a transmissão do vírus cesse completamente e o mundo torne-se
livre da doença. A pólio foi declarada Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII) em 05/05/2014, diante do aumento da circulação e propagação internacional do poliovírus
selvagem durante 2014. A 12ª reunião do Comitê de Emergência sob o Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) , em 7 de fevereiro de 2017, concluiu que a poliomielite continua a constituir uma
emergência de saúde pública de importância internacional (PHEIC). As recomendações temporárias
permanecerão em vigor. Planos de ação continuam a ser implementados em todos os países
afetados pela circulação do poliovírus selvagem tipo 1 ou de poliovírus derivado da vacina.
No Afeganistão, notificações antecipadas foram recebidas de dois novos casos de poliovírus
selvagem tipo 1 (WPV1), um ocorrendo na província de Kunar e um na província de Kandahar. Isso
aumentará o número total de casos WPV1 oficialmente reportados no Afeganistão em 2018 para
cinco.
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http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/

No Paquistão, não foram relatados novos casos de poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1) na semana
passada. O número total de casos WPV1 oficialmente notificados no Paquistão em 2017 permanece
oito. Não há casos relatados em 2018.
Na Síria, não foram relatados novos casos de poliovírus derivado da vacina circulante tipo 2
(cVDPV2) nesta semana. O número total de casos de cVDPV2 notificados oficialmente na Síria em
2017 permanece 74.
Na Nigéria, não foram relatados novos casos de poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1) na semana
passada. O número total de casos WPV1 para 2016 é quatro e nenhum caso foi relatado em 2017
ou 2018.
Na República Democrática do Congo (RD Congo), dois novos casos de poliovírus circulante
derivado de vacina tipo 2 (cVDPV2) foram relatados nesta semana. Um caso foi relatado no distrito
de Mulongo, província de Haut Lomami, com início da paralisia em 16 de janeiro, e um caso foi
relatado no distrito de Manono, província de Tanganyika, com início da paralisia em 19 de janeiro.
Estes são os primeiros casos relatados de 2018.
CASOS de POLIOVÍRUS SELVAGEM TIPO 1 E POLIOVÍRUS DERIVADO DA VACINA
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INFLUENZA
Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 05/03/2018
Origem da informação: Organização Mundial da Saúde – OMS

COMENTÁRIOS ADICIONAIS:

A atividade da gripe manteve-se elevada na zona temperada do hemisfério norte, enquanto que na zona temperada da atividade do hemisfério sul estava em níveis intersazonais. Em todo o mundo, a gripe A representou a maioria das detecções da gripe, mas a gripe B (principalmente da linhagem Yamagata) aumentou nas últimas semanas.
Os Centros Nacionais de Influenza (NICs) e outros laboratórios nacionais de gripe de 99 países, áreas ou territórios relataram dados à FluNet no período de 5 a 18 de
fevereiro de 2018 (dados de 2018-03-02 03:41:07 UTC). Os laboratórios WHO GISRS testaram mais de 281.243 espécimes durante esse período, 90.570 (32,2%) foram
positivos para o vírus da gripe, dos quais 44.502 (49,1%) foram identificados como influenza A e 46.068 (50,9%) como influenza B. Dos vírus subtipados da gripe A, 7.773
(58,2%) eram influenza A (H1N1) pdm09 e 5.574 (41,8%) foram influenza A (H3N2). Dos vírus B caracterizados, 5.835 (94,4%) pertenciam à linhagem B-Yamagata e 346
(5,6%) à linhagem B-Victoria.
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