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OUVIDORIA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 29/04/2019
Origem da informação: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
COMENTÁRIOS:
A Ouvidoria Geral da Saúde, órgão da Secretaria da Saúde do Paraná, lançou mais um canal de
comunicação com a população - via WhatsApp. Nesta primeira etapa, o serviço receberá as mensagens de
usuários da 2ª Regional de Saúde de Curitiba, que poderão cadastrar o número (41) 3330 4414 para entrar
em contato e solicitar informações sobre medicamentos não padronizados na Farmácia do Estado.
A Ouvidoria já atende a paranaenses de todas as cidades por meio de outros 4 canais – via web, ligação
gratuita, atendimento presencial e carta.
“Ouvir as pessoas, acolher suas opiniões, sejam de sugestão, crítica ou elogio, é fundamental para a
realização de uma boa gestão”, disse o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, que é medico e já foi o 1º
Ouvidor Geral do SUS, em Brasília, entre 2003/2004.
Segundo a lei federal 13.460/2017, que dispõe sobre o funcionamento das ouvidorias municipais, o prazo
para implantação em todas as cidades do País, vai até julho deste ano, ou seja, o Paraná se antecipou à data
e implementou o serviço em todos os municípios. No início de abril atingiu a meta com a instalação da
Ouvidoria Municipal de Balsa Nova, na região Metropolitana.
Além das ouvidorias municipais, o governo do Estado também ampliou o serviço em hospitais e unidade
próprias, nos Consórcios Intermunicipais de Saúde, nas Regionais de Saúde e Hospitais Contratualizados
com a rede SUS. Ao todo, o Paraná tem mais de 500 ouvidorias atendendo usuários do Sistema Estadual de
Saúde.
“As ouvidorias representam as portas abertas das instituições públicas para o cidadão e têm como foco a
implantação de melhorias no Sistema de Saúde e a proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços
públicos”, explicou o ouvidor geral da SESA, Yohan Garcia de Souza.
WHATS – “O novo canal pelo whats segue uma tendência nacional de agilizar o atendimento ao cidadão e
vem ao encontro do objetivo do governador Ratinho Junior e do secretário da Saúde Beto Preto, de inovar
levando os serviços perto da população, com mais conforto e rapidez”, afirmou o ouvidor geral da Secretaria.
Neste primeiro momento o serviço funcionará como piloto atendendo a usuários da Farmácia Regional, da 2ª
Regional de Saúde de Curitiba, sobre dúvidas relacionadas a medicamentos não padronizados. A demanda
sobre estes medicamentos registrou no ano de 2018 mais de 3.500 atendimentos presenciais nesta Regional
que abrange Curitiba e mais 28 municípios da região metropolitana. “Além de possibilitar o acesso ágil ao
cidadão, o canal pelo whats vai desafogar atendimento na Ouvidoria da Regional”, complementou o ouvidor
geral. Yohan de Souza alertou ainda que o número para acesso – 41 3330 4414 é fixo, mas está habilitado
para receber as mensagens de celulares via WhatsApp.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 07/05/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

Tabela 1 - Casos e óbitos de SRAG segundo classificação final,
residentes no Paraná, 2019.

Gráfico 1 - Casos de SRAG, segundo agente etiológico, residentes
no Paraná, 2019.

Fonte: Sivep-Gripe. Atualizado em 07/05/2019, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 07/05/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

Gráfico 2 - Distribuição dos casos de SRAG, segundo agente etiológico e SE do início dos sintomas, residentes no Paraná, 2019.

Fonte: Sivep-Gripe. Atualizado em 07/05/2019, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 07/05/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

Tabela 2 – Casos de SRAG por Influenza por município e subtipo viral, residentes no Paraná, 2019.

Fonte: Sivep-Gripe. Atualizado em 07/05/2019, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 07/05/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

Mapa 1- Casos e óbitos de SRAG por Influenza segundo municípios e Regionais de Saúde, Paraná, 2019.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 07/05/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:
Tabela 3 – Casos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral,
residentes no Paraná, 2019.

Tabela 5 - Óbitos de SRAG por Influenza segundo fator de risco, residentes no
Paraná, 2019.

Fonte: Sivep-Gripe. Atualizado em 07/05/2019, dados sujeitos a alterações.

Tabela 4 – Óbitos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral,
residentes no Paraná, 2019.
Fonte: Sivep-Gripe. Atualizado em 07/05/2019, dados sujeitos a alterações.

Tabela 6 - Casos e óbitos de SRAG segundo subtipo viral, residentes no Paraná,
2013 a 2019.

Fonte: Sivep-Gripe. Atualizado em 07/05/2019, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 07/05/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:
Gráfico 3 – Casos de SRAG por Influenza segundo a semana de início dos sintomas, residentes no Paraná, 2013 a 2019.

Fonte: SINAN Influenza Web. Sivep-Gripe. Atualizado em 07/05/2019, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 07/05/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

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 70°;
Cobrir nariz e boca com dobra do braço quando espirrar ou tossir;
Evitar tocar as 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 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: 06/05/2019
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 31/2018 a 18/2019.

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 31/2018 (primeira semana de agosto) a 18/2019.
Foram notificados no referido período 42.447 casos suspeitos de dengue,
dos quais 18.672 foram descartados. Os demais estão em investigação.
A incidência no Estado é de 51,29 casos por 100.000 hab.
(5.726/11.163.018 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 (8.506), Foz do Iguaçu (4.021) e Maringá (2.167). Os municípios
com maior número de casos confirmados são: Londrina (817), Foz do Iguaçu
(515) e Japurá (352).
DENGUE – PARANÁ SE 31/2018 A 18/2019*
MUNICÍPIOS COM NOTIFICAÇÃO
REGIONAIS COM NOTIFICAÇÃO
MUNICÍPIOS COM CASOS CONFIRMADOS
REGIONAIS COM CASOS CONFIRMADOS
MUNICÍPIOS COM CASOS AUTÓCTONES
REGIONAIS COM CASOS AUTÓCTONES
(01ª,02ª,03ª,04ª,06º,08ª,09ª,10ª, 11ª,12ª,13ª,14ª,15ª,16ª,
17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 22ª)
TOTAL DE CASOS
TOTAL DE CASOS AUTÓCTONES
TOTAL DE CASOS IMPORTADOS
TOTAL DE NOTIFICADOS

PERÍODO 2018/2019
319
22
192
21
163
19
5.938
5.726
212
42.447

Fonte: SESA/SVS/Sala de Situação

Fonte: SESA/SVS/Sala de Situação
Tabela 1 - Classificação final por critério de encerramento dos casos de dengue,
Paraná, Semana Epidemiológica 31/2018 a 18/2019.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Dengue
Dengue com Sinais de Alarme
(DSA)
Dengue Grave (D G)
Descartados
Em andamento/investigação
Total

CRITÉRIO DE ENCERRAMENTO
ClínicoLaboratorial epidemiológico
(%)
(%)
5.667 (95,4%)

271 (4,6%)

142
21
5.830 (13,7%)

271 (0,64%)

TOTAL
5.938
142
21
18.672
17.674
42.447

Fonte: SESA/SVS/Sala de Situação

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 06/05/2019
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.
Figura 1 – Total de casos notificados (acima da coluna) e confirmados de dengue por semana epidemiológica de início dos
sintomas, Paraná – Período semana 31/2018 a 18/2019.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 06/05/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

Risco climático para desenvolvimento de criadouros por Estações Meteorológicas. Paraná, 2019.

Das 19 estações meteorológicas
analisadas na Semana Epidemiológica 17/2019 com relação as
condições climáticas favoráveis à
reprodução e desenvolvimento de
focos (criadouros) e dispersão do
mosquito Aedes aegypti :
• 00 (zero) sem risco;
• 04 (quatro) com risco baixo;
• 05 (cinco) com risco médio; e
• 10 (dez) com risco alto.
A SESA alerta para o fato de que este
mapa é atualizado semanalmente.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 06/05/2019
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 31/2018 a 18/2019*

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 06/05/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

Quanto à distribuição etária dos casos confirmados, 48,51% concentraram-se na faixa etária de 20 a 49 anos, seguida pela faixa etária de 50 a
64 anos (21,05%) e 14,04% na faixa etária de 10 a 19 anos.
Distribuição proporcional de casos confirmados de dengue por faixa etária e sexo, semana epidemiológica de início dos sintomas
31/2018 a 18/2019, Paraná – 2018/2019.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 06/05/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

LEVANTAMENTO ENTOMOLÓGICO
Segundo a Resolução nº 12 da CIT, de 26 de janeiro de 2017, torna-se
obrigatório o levantamento entomológico de Infestação por Aedes aegypti
pelos municípios e o envio da informação para as Secretarias Estaduais de
Saúde e destas, para o Ministério da Saúde . O índice de infestação predial
(IIP) é a relação expressa em porcentagem entre o número de imóveis
positivos e o número de imóveis pesquisados. A partir dos indicadores de IIP
obtidos os municípios são classificados de acordo com o risco para
desenvolvimento de epidemia, sendo os municípios considerados em

condições satisfatória quando o IIP fica abaixo de 1%, em condição de alerta
quando este índice está ente 1 e 3,99% e em risco de desenvolver epidemia
quando o índice atinge 4%. Podemos observar na Figura 6 , que no período
01º Ciclo de 2019, atualizado em 20/03/2019*, em relação ao IIP, dos 399
municípios do Paraná: 78 municípios (19,5%) estão classificados em
situação em risco de epidemia; 177 municípios (44,4%) estão em situação de
alerta e; 130 municípios (32,6%) em situação satisfatória; 10 municípios
(2,5%) não enviaram informação referente ao monitoramento entomológico.
04 municípios (1,0%) realizaram a pesquisa via armadilhas.

Figura 6 – Classificação dos municípios segundo IIP – Paraná – Nota: Dados referentes ao 01º Ciclo de 2019, atualizado em 20/03/2019
(*Dados preliminares, sujeitos a alteração).

CHIKUNGUNYA / ZIKA VÍRUS
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 06/05/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde
Número de casos confirmados autóctones, importados, total de confirmados e notificados de CHIKUNGUNYA e ZIKA VÍRUS e
incidência (de autóctones) por 100.000 habitantes por município – Paraná – Semana Epidemiológica 31/2018 a 18/2019*

CHIKUNGUNYA / ZIKA VÍRUS
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 06/05/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde
Número de casos confirmados autóctones, importados, total de confirmados e notificados de CHIKUNGUNYA e ZIKA VÍRUS e
incidência (de autóctones) por 100.000 habitantes por município – Paraná – Semana Epidemiológica 31/2018 a 18/2019*

NOTA: Dados populacionais resultados do CENSO 2010 – IBGE estimativa para TCU 2015. *Dados considerados até 06 de Maio de 2019. Alguns municípios apresentaram correção
de informações. -Todos os dados deste Informe são provisórios e podem ser alterados no sistema de notificação pelas Regionais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde.
Essas alterações podem ocasionar diferença nos números de uma semana epidemiológica para outra; - Os municípios que não tiveram notificações foram excluídos desta planilha.

EVENTOS NACIONAIS
Semana Epidemiológica 18/2019
(28/04/2019 a 04/05/2019)

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: 06/05/2019
Fonte da informação: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
COMENTÁRIOS:

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a data de 5 de maio como o Dia
Mundial de Higiene das Mãos. O objetivo é estimular todos os serviços e profissionais
de saúde a desenvolver ações que reforcem o ato de lavar as mãos como medida
essencial para a prevenção e o controle das infecções relacionadas à assistência
à saúde (Iras).
Em 2019, o tema da campanha mundial “Salve vidas: higienize suas mãos”, proposta
pela OMS e apoiada pela Anvisa, é “Cuidado seguro para todos está nas suas mãos”.
A higienização das mãos é considerada o procedimento mais barato e efetivo para evitar
a transmissão de infecções durante o atendimento aos pacientes. É uma medida de
baixo custo que promove a segurança dos pacientes internados e de outros usuários
dos serviços de saúde, bem como das equipes de profissionais que atuam na
assistência.
Desde o lançamento do Primeiro Desafio Global da OMS para higienização das mãos,
chamado de “Uma assistência limpa é uma assistência mais segura”, a Anvisa vem
estimulando a adesão à prática da higienização das mãos pelos profissionais de saúde,
por meio da publicação de cartazes, notas técnicas, normas e material orientativo.
Além dessas ações, a Agência também tem incentivado a implementação da estratégia
multimodal ou multifacetada para a melhoria da higiene das mãos em serviços de saúde,
que engloba cinco componentes: disponibilização da preparação alcoólica no ponto de
assistência, além de pia ou lavatório, sabonete líquido e água; capacitação dos
profissionais; observação das práticas de higiene das mãos e retorno de indicadores de
adesão à equipe; fixação de lembretes e cartazes no local de trabalho;
e estabelecimento de um clima institucional seguro, com obtenção do apoio expresso de
gestores e líderes.
No portal da Anvisa, no ambiente dedicado a Serviços de Saúde, há
um link chamado Higienização das Mãos em que é possível acessar
todas as publicações da Agência para auxiliar os profissionais de saúde
a aderirem a essa prática.

DENGUE
Local de ocorrência: Minas Gerais
Data da informação: 06/05/2019
Fonte da informação: saude.mg.gov.br
COMENTÁRIOS:

Em 2019, até o momento (dados atualizados em 06/05), Minas Gerais
registrou 209.276 casos prováveis (casos confirmados + suspeitos) de
dengue. Em 2019, até o momento, foram confirmados 25 óbitos por dengue
dos municípios de Arcos (1), Betim (9), Contagem (2), Frutal (1), Ibirité (1),
Paracatu (1), Uberlândia (8) e Unaí (2). São 82 óbitos em investigação para
dengue. Vale ressaltar que os óbitos em questão foram notificados ao longo
de 2019 e não são, necessariamente, óbitos recentes.
Em relação à Febre Chikungunya, Minas Gerais registrou 1.587 casos
prováveis da doença em 2019. Até o momento, não houve registro de óbitos
suspeitos da doença.
Já em relação à Zika, foram registrados 650 casos prováveis da doença em
2019, até a data de atualização do boletim.
A SES-MG esclarece que um registro maior de casos é esperado para este
período (meses quentes e chuvosos) devido à sazonalidade da doença.
Dessa forma, o estado está em situação de alerta para esse aumento no
número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes (dengue,
Chikungunya e zika).
A cada 15 dias, até o dia 30/06/2019, de acordo com a divulgação de um
novo Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos casos de Dengue,
Chikungunya e Zika Vírus, os municípios com alta incidência irão contar com
incentivo financeiro complementar, por meio de resolução específica.
Entre as demais medidas tomadas para diminuir o crescimento do número de
casos no estado está a realização de Força-Tarefa, composta por agentes da
Saúde Estadual e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) a 10 municípios
com alta incidência de pessoas com dengue e alta infestação pelo mosquito.
A ação envolve diferentes áreas da SES-MG, como Assistência, Vigilância
Epidemiológica, Controle Vetorial e conta com reforço dos agentes de
controle de endemias municipais. Os agentes de endemias visitarão as
residências, comércios, instituições públicas e terrenos vagos para o recolhi-

mento de objetos inservíveis, aplicação de larvicida onde for necessário e, o
mais importante, orientar as pessoas, por meio do trabalho de educação em
saúde, quais os pontos de atenção para os possíveis focos do Aedes
aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.
Além disso, destaca-se a elaboração dos Planos de Contingência Estadual e
Municipais para prevenção e controle das doenças transmitidas pelo Aedes.
A partir da fase em que o município se encontra algumas ações são
desencadeadas pelo Estado. É também realizado o monitoramento dos
indicadores municipais do PROMAVS (Programa de Monitoramento das
Ações de Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais). Dentre todos os
indicadores, um deles é referente à obrigatoriedade de cadastro dos agentes
de combate a endemias (ACE) no CNES (Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde) pelo município, mantendo vínculo no serviço.
Isso gera continuidade nas ações de prevenção e controle das arboviroses.

RAIVA HUMANA
Local de ocorrência: Santa Catarina
Data da informação: 06/05/2019
Fonte da informação: dive.sc.gov.br
COMENTÁRIOS:

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC)
vinculada à Superintendência de Vigilância em Saúde (SUV), da Secretaria
de Estado da Saúde (SES/SC), informa que foi confirmado pelo Laboratório
Instituto Pasteur (IP) o diagnóstico laboratorial de raiva para o óbito de uma
paciente de 58 anos, residente em área rural do município de Gravatal,
ocorrido no último sábado (4 de maio de 2019). As amostras foram
encaminhadas para São Paulo pelo Laboratório Central de Saúde Pública
(LACEN/SC). Santa Catarina não registrava casos de raiva em humanos
desde 1981, quando um paciente de Ponte Serrada foi vítima da doença. Já
os últimos casos de raiva em cães e gatos foram registrados em 2006, nos
municípios de Xanxerê (01 cão e 01 gato), Itajaí (01 cão), e em 2016, em
Jaborá (01 cão).
Técnicos da DIVE/SC estiveram nesta segunda-feira (06) no município de
Tubarão reunidos com a Gerência Regional de Saúde, a Secretaria
Municipal de Saúde de Gravatal e Capivari de Baixo, a CIDASC (Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) e a UNISUL para
o desenvolvimento de ações, conforme o protocolo do Ministério da Saúde,
considerando que Santa Catarina é área controlada para raiva animal no
ciclo urbano. As ações envolvem a vacinação casa a casa de cães e gatos
em um raio de cinco quilômetros a partir da residência da paciente, bem
como busca ativa de animais doentes e mortos e orientação a população.
“Além disso, se a pessoa for agredida por um cão ou qualquer outro animal,
é muito importante que procure um serviço de saúde mesmo se o ferimento
não for grave, pois pode haver a necessidade de tomar a vacina contra a
raiva", afirma João Fuck, gerente de Zoonoses da Dive/SC.
A vacinação de todos os cães e gatos é a forma mais eficaz de proteção
contra a doença. A ação está prevista para ser iniciada no dia 09 de maio,
quinta-feira. A população de Gravatal e Capivari de Baixo podem procurar
por informações mais detalhadas sobre a ação diretamente na Secretaria
Municipal de Saúde. A DIVE/SC já solicitou 10 mil doses de vacina

antirrábica para o esquema de vacinação. Segundo a médica veterinária da
DIVE/SC, Alexandra Schlickmann Pereira, a população deve ficar atenta ao
comportamento estranho dos seus animais de estimação. “Qualquer
alteração de comportamento como inquietação, aumento de agressividade,
paralisias dos membros e fotofobia (medo da luz) deve ser observada e
comunicada para a Secretaria Municipal de Saúde”, alerta.
Raiva humana
A raiva é uma doença transmissível que atinge mamíferos como cães, gatos,
bois, cavalos, macacos, morcegos e também o homem, quando a saliva do
animal infectado entra em contato com a pele ou mucosa por meio de
mordida, arranhão ou lambedura do animal. O vírus ataca o sistema nervoso
central, levando à morte após pouco tempo de evolução. A raiva não tem
cura estabelecida (há apenas três casos de cura conhecidos no mundo, um
deles no Brasil) e a única forma de prevenção é por meio da vacina.

SARAMPO
Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 15/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:
1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL
O Sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e
extremamente contagiosa, podendo evoluir, com complicações e óbitos,
particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade. Nos
últimos anos, casos de sarampo têm sido reportados em várias partes do mundo
e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os países dos continentes
europeu e africano registraram o maior número de casos da doença. No período
de 01 de janeiro a 15 de abril de 2019, sete estados apresentaram casos
confirmados da doença: Pará (43), São Paulo (20), Amazonas (4), Santa
Catarina (3), Rio de Janeiro (1), Roraima (1) e Minas Gerais (1) (Tabela 1).
Em relação à caracterização viral, foi identificado o genótipo D8, idêntico ao que
está circulando na Venezuela, nos estados de Pará, Roraima e Amazonas. Nos
estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, o genótipo D8 também
foi identificado, mas apresentou diferenças genômicas em relação ao vírus D8
identificado nos estados da Região Norte do país. Também foram confirmados
dois casos importados, um em São Paulo procedente da Noruega (sem
informações do genótipo até o momento), e outro em Minas Gerais, procedente
da Europa. De acordo com a curva epidêmica dos casos confirmados de
sarampo do Brasil, por Semana Epidemiológica (SE) da data de início do
exantema, podemos observar um importante incremento de casos de sarampo
entre as SE 7 e 8/2019. (Figura 1).
No dia 06 de março de 2019, foi confirmado, por critério laboratorial, pela
Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SES/PA), casos de sarampo em três
crianças, menores de 10 anos de idade, que apresentaram exantema após o dia
19 de fevereiro de 2019. Considerando que o surto no Estado do Pará está
relacionado com o surto de Roraima e Amazonas (iniciados em fevereiro de
2018), o Brasil passa a manter a transmissão do vírus do sarampo por um
período maior que 12 meses, o que poderá resultar na perda da certificação
para o País e para toda a Região das Américas.

TABELA 1 • Distribuição dos casos de sarampo confirmados segundo Estado
de ocorrência, Brasil, 2019.

FIGURA 1 • Distribuição dos casos confirmados, por semana epidemiológica
da data de início do exantema, Brasil, 2019*

SARAMPO
Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 15/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:
2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO SARAMPO NA REGIÃO
NORTE: PARÁ, RORAIMA E AMAZONAS

TABELA 2 • Distribuição dos casos de sarampo segundo classificação dos casos e
município de notificação. Pará, 2019*.

2.1 Pará
No estado do Pará, no período de 01 de janeiro a 15 de abril de
2019, foram notificados 100 casos suspeitos de sarampo, dos
quais 43 (43,0%) foram confirmados, 14 (14,0%) foram
descartados e 43 (43,0%) permanecem em investigação. Dentre
os 100 casos notificados de sarampo, 64 (64%) foram
notificados em Prainha e 36 (36,0%) estão distribuídos em 13
outros municípios do Estado (Tabela 2). Dos 9.808 casos
confirmados, 5.452 (55,6%) são do sexo masculino e a maior
concentração está na faixa etária dos menores de 20 a 29 anos,
com 2.451 (25 %), casos. Em relação aos seis casos que
permanecem em investigação, o maior número está concentrado
na população de menores de 1 ano com 4 (66,7%) casos
(Tabela 2).
Considerando as características dos 43 casos confirmados, 24
(55,8%) são do sexo masculino e a maior concentração está na
faixa etária de 20 a 29 anos, com 10 (23,3%) casos. A incidência
dos casos confirmados de sarampo no estado Pará, em 2019, é
de 0,5/100.000 hab. Quando calculadas as incidências dos
casos confirmados por faixa etária, observa-se uma maior
incidência nos menores de 1 ano (3,9/100.000 hab.), faixa etária
na qual a vacinação de rotina não é recomendada.
De acordo com a curva epidêmica dos casos notificados de
sarampo em 2019, por SE da data de início do exantema e
classificação final, podemos observar uma maior concentração
de casos confirmados na SE 10, sendo o último caso confirmado
na SE 12 (Figura 2).

FIGURA 2 • Distribuição dos casos confirmados, descartados e em investigação de
sarampo, por Semana Epidemiológica da data de início do exantema, Pará, 2019.*

SARAMPO
Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 15/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:
2.2 Roraima

2.3 Amazonas

Em Roraima, no período de 01 de janeiro a 15 de abril de 2019, foram
notificados 24 casos suspeitos de sarampo, sendo 19 (79,2%) no município de
Boa Vista e 5 casos notificados em outros 4 municípios do Estado. Entre os
casos notificados, 01 caso foi atendido no Brasil, mas reside na Venezuela, no
município de Gran Sabana. Dos 24 casos notificados, 15 (62,5%) foram
descartados, 01 (4,2%) foram confirmados e 08 (33,3%) estão em investigação.
Em relação ao caso confirmado, trata-se de uma venezuelana, de sete anos de
idade, moradora de rua. Apresentou exantema em 06 de fevereiro,
acompanhado de febre, coriza e tosse. Do total de casos que permanecem em
investigação, 07 são brasileiros e 01 é venezuelano. De acordo com a curva
epidêmica dos casos notificados de sarampo em 2019, por SE da data de início
do exantema e classificação final, observa-se que a concentração de casos em
investigação ocorre entre as SE 12 a 14/2019, com o último caso confirmado na
SE 6. (Figura 3).

No estado do Amazonas, no período de 01 de janeiro a 15 de abril de 2019,
foram notificados 47 casos suspeitos de sarampo, sendo 42 (89,4%) no
município de Manaus e 05 (10,6%) casos notificados em outros 4 municípios do
Estado. Dos 47 casos notificados, 34 (72,3%) foram descartados, 04 (8,5%)
foram confirmados e 09 (19,2%) estão em investigação. De acordo com a curva
epidêmica dos casos notificados de sarampo em 2019, por SE da data de início
do exantema e classificação final, observa-se a concentração de casos em
investigação entre as SE 12 a 14/2019 com o último caso confirmado registrado
na SE 5, ou seja há nove semanas. (Figura 4).

FIGURA 3 • Distribuição dos casos notificados de sarampo segundo classificação e Semana Epidemiológica da data de início do exantema, Roraima, 2019.*

FIGURA 4 • Distribuição dos casos notificados de sarampo segundo classificação de casos e Semana Epidemiológica da data de início do exantema,
Amazonas, 2019*.

INFLUENZA
Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 25/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:

A vigilância da influenza no Brasil é composta pela vigilância sentinela
de Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG-hospitalizado) em pacientes hospitalizados.
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, permitir o monitoramento
da demanda de atendimento dos casos hospitalizados e óbitos para
orientar na tomada de decisão em situações que requeiram novos
posicionamentos do Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde
Estaduais e Municipais.
As informações apresentadas neste informe são referentes ao período
que compreende as semanas epidemiológicas (SE) 01 a 16 de 2019, o
que compreende casos com início de sintomas de 30/12/2018 a
20/04/2019.
A positividade para influenza e outros vírus respiratórios entre as
amostras com resultados cadastrados e provenientes de unidades
sentinelas de SG foi de 22,9% (964/4.204). Foram notificados 7.970
casos que atendem a definição de SRAG. Desses, 65,4%
(5.210/7.970) possuem classificação final, onde 8,2% (427/5.210)
foram classificadas como SRAG por influenza e 25,0% (1.305/5.210)
como outros vírus respiratórios.
As informações sobre a vigilância sentinela de influenza apresentadas
neste informe baseiam-se nos dados inseridos no Sivep-gripe pelas
unidades sentinelas distribuídas em todas as regiões do país. A
vigilância sentinela continua em fase de ampliação e nos próximos
boletins serão incorporados, de forma gradativa, os dados das novas
unidades sentinelas.

Fonte: google.com.br

INFLUENZA
Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 25/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:
Síndrome Gripal
Até a SE 16 de 2019 foram coletadas 6.204 amostras – é preconizada a coleta de 05 amostras semanais por unidade sentinela. Dessas, 67,8% (4.204/6.204)
possuem resultados inseridos no sistema de informação e 22,9% (964/4.204) tiveram resultado positivo para vírus respiratório, das quais 31,8% (307/964) foram
positivos para influenza e 68,2% (657/964) para outros vírus respiratórios (Vírus Sincicial Respiratório, Parainfluenza e Adenovírus) (Figura 2). Em 2018, no mesmo
período, haviam resultados inseridos no sistema de informação de 4.532 amostras, onde 19,8% (898/4.532) tiveram resultado positivo para vírus respiratórios, das
quais 41,9% (376/898) foram positivos para influenza e 58,1% (522/898) para outros vírus respiratórios (Figura 1).
Dentre as amostras positivas para influenza em 2019, 34,2% (105/307) foram decorrentes de influenza A(H1N1)pdm09, 48,5% (149/307) de influenza B, 5,9%
(18/307) de influenza A não subtipado e 11,4% (35/307) de influenza A(H3N2) (Figura 2). Entre os outros vírus respiratórios, houve predomínio da circulação 59,7%
(392/657) de VSR (Figura 2).
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 16.

INFLUENZA
Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 25/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:

Síndrome Gripal
Em todas as regiões do país observa-se o predomínio de amostras positivas para outros vírus respiratórios, não influenza, com destaque para a maior
circulação de VSR, exceto na região Nordeste que se destaca o Parainfluenza (Anexo 1). No Brasil até o momento houve um destaque de identificação de
influenza A(H1N1)pdm09 no estado do Amazonas no início de fevereiro, mas observa-se redução na detecção do vírus. Entre os vírus influenza A o
predominante no país até o momento é o influenza A(H1N1)pdm09. O vírus influenza B está sendo observado de maneira importante na região Sudeste
durante praticamente todas semanas epidemiológicas deste ano.
Figura 2 – Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de Síndrome Gripal, por semana epidemiológica de inícios dos
sintomas. Brasil, 2019 até a SE 16.

INFLUENZA
Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 25/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – HOSPITALIZADO
Perfil Epidemiológico dos Casos
Até a SE 16 de 2019, foram notificados 7.970 casos que atendem a
definição de SRAG. Desses, 65,4% (5.210/7.970) possuem
classificação final, onde 8,2% (427/5.210) foram classificadas como
SRAG por influenza e 25,0% (1.305/5.210) como outros vírus
respiratórios. Nos primeiros meses do ano notou-se uma circulação de
vírus influenza com maior intensidade e de forma localizada no estado
do Amazonas, que apresentou 136 casos de SRAG por influenza,
onde 35 casos evoluíram a óbito, e já é observada a redução na
notificação de casos suspeitos. Até o momento não foi observado a
mesma intensidade de circulação de vírus influenza em outras
unidades federadas do país (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição de casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, por Classificação final e em Investigação. Brasil, regiões e unidades federadas (UF), até a SE 16 de 2019.

INFLUENZA
Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 25/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:
SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – HOSPITALIZADO
Perfil Epidemiológico dos Casos
No País, dentre os 333 casos de influenza subtipados até o momento, 64,0% (213/333)
eram influenza A(H1N1)pdm09, 11,1% (37/333) influenza A(H3N2), 9,3% (31/333)
influenza A não subtipado e 15,6% (52/333) influenza B (Tabela 2).
Os casos de SRAG por influenza apresentaram uma mediana de idade de 20 anos,
variando de 0 a 95 anos. Entre os casos de SRAG por influenza foi observada uma
mediana de 3 dias para o início do tratamento variando de 0 a 39 dias. Na Figura 3,
observa-se que a positividade para vírus influenza em casos de SRAG não se encontra
crescente nas últimas semanas epidemiológicas no país, inclusive sem casos de SRAG
por influenza notificados na SE 16. Ressalta-se a necessidade da oportuna notificação
dos casos para uma boa resposta epidemiológica e orientação da tomada de decisão
dos gestores, no que se refere às ações de prevenção e controle da influenza.

Figura 3 – Distribuição dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave,
confirmados para influenza, por semana epidemiológica do início dos sintomas.
Brasil, 2019 até a SE 16.

Tabela 2 – Distribuição dos casos e óbitos por subtipo de influenza. Brasil, regiões
e unidades federadas (UF), até a SE 16 de 2019.

INFLUENZA
Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 25/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:

Perfil Epidemiológico dos Óbitos
Até a SE 16 de 2019, foram notificados 636 óbitos por
SRAG, o que corresponde a 8,0% (636/7. 970) do total
de casos. Desses, 92,0% (585/636) possuem
classificação final, onde 13,8% (81/585) foram
confirmados para vírus influenza. Dos 73 óbitos que
foram subtipados, 75,3% (55/73) foram por influenza
A(H1N1)pdm09, 9,6% (7/73) por influenza A(H3N2),
6,8% (5/73) influenza A não subtipado e 8,2% (6/73) por
influenza B (Tabela 2).
Dentre os indivíduos que evoluíram ao óbito por
influenza, a mediana da idade foi de 42 anos, variando
de 0 a 92 anos e 84,0% (68/81) apresentaram pelo
menos um fator, com destaque para adultos ≥ 60 anos,
cardiopatas, diabetes mellitus e crianças < 5 anos. Além
disso, 75,3% (61/81) fizeram uso de antiviral, com
mediana de 4 dias entre os primeiros sintomas e o início
do tratamento, variando de 0 a 28 dias (Tabela 3).
Recomenda-se iniciar o tratamento preferencialmente
nas primeiras 48 horas.

Tabela 3 – Distribuição dos óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por influenza
segundo fator de risco e utilização de antiviral. Brasil, 2019 até a SE 16.

INFLUENZA
Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 25/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
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, 2019 até a SE 16.

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 24/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:

Situação Epidemiológica:

FIGURA 1 • Distribuição dos casos humanos e epizootias em primatas
não humanos confirmados para Febre Amarela, por município do local
provável de infecção e/ou de ocorrência, no Brasil, entre as semanas
epidemiológicas 01 e 16/2019.

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 24/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:
Vigilância de Casos Humanos
Foram registrados casos humanos confirmados nos estados de São Paulo (67), do
Paraná (12) e Santa Catarina (01) (Tabela 1). A maior parte dos casos eram
trabalhadores rurais e/ou com exposição em área silvestre, sendo 71 (88,7%) do
sexo masculino, com idades entre 08 e 87 anos. Em março/2019 (SE-13), foi
confirmado o primeiro caso de febre amarela no estado de Santa Catarina. Entre os
casos confirmados, 14 evoluíram para o óbito (17,5%). O número total de casos
humanos registrados no mesmo período de 2018 foi de 1.288.
TABELA 1 • Distribuição dos casos humanos suspeitos de Febre Amarela
notificados à SVS/MS, por UF do local provável de infecção e classificação,
Brasil, semanas epidemiológicas 1 a 16/2019.

FIGURA 2 • Distribuição dos casos humanos suspeitos de Febre Amarela
notificados à SVS/MS, por semana epidemiológica de início dos sintomas e
classificação, Brasil, entre as semanas epidemiológicas 01 e 16/2019*

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 24/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:

Vigilância de Epizootias em Primatas Não Humanos – PNH (macacos)
Foram registradas epizootias de PNH confirmadas em São Paulo (10), no Rio
de Janeiro (02), no Paraná (06), no Pará (1) e em Santa Catarina (1). O
maior número de epizootias confirmadas foi registrado na região Sudeste
(60%; 12/20), embora atualmente a transmissão esteja avançando na região
Sul, principalmente no Paraná, a partir de janeiro/2019 (SE-04). (Tabela 2).
TABELA 2 • Distribuição das epizootias em primatas não humanos notificadas
à SVS/MS, por UF do local de ocorrência e classificação, Brasil, entre as
semanas epidemiológicas 01 e 16/2019.

FIGURA 3 • Distribuição das epizootias em primatas não humanos notificadas à
SVS/MS, por semana epidemiológica de ocorrência e classificação, Brasil, entre
as semanas epidemiológicas 01 e 16/2019.

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 24/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:

Áreas de risco
Diante desse cenário, é fundamental que os municípios das áreas de risco ampliem as coberturas vacinais (no mínimo 95%), com o objetivo de garantir a
proteção da população contra a doença, reduzindo o risco de óbitos e surtos, além do risco de reurbanização da transmissão (por Aedes aegypti). A
vacinação está recomendada para toda a Área com Recomendação de Vacina (ACRV) destacada no mapa abaixo. Ressalta-se que o maior risco está nas
áreas consideradas afetadas e ampliadas, onde a transmissão foi documentada recentemente (2018/2019). As pessoas não vacinadas e expostas nessas
localidades devem ser vacinadas, prioritariamente.

FIGURA 4 • Áreas afetadas (com evidência de circulação viral) e ampliadas (limítrofes àquelas afetadas), que compõem as áreas de risco de transmissão de
FA e onde as ações de vigilância e resposta devem ser intensificadas.

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 24/04/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:
Orientações para a intensificação da vigilância:
O Ministério da Saúde ressalta a necessidade de alertar a rede de serviços de saúde de vigilância epidemiológica e
ambiental para antecipar a resposta e prevenir a ocorrência da doença em humanos.
1. Avaliar as coberturas vacinais nos municípios da Área com recomendação de Vacina (ACRV) e vacinar as
populações prioritárias.
2. Orientar viajantes com destino à ACRV e áreas afetadas sobre a importância da vacinação preventiva (pelo
menos 10 dias antes da viagem), sobretudo aqueles que pretendem realizar atividades em áreas silvestres ou
rurais.
3. Sensibilizar instituições e profissionais dos setores de saúde e extra saúde (meio ambiente, agricultura/pecuária,
entre outros) sobre a importância da notificação e investigação da morte de primatas não humanos.
4. Aprimorar o fluxo de informações e amostras entre Secretarias Municipais da Saúde, órgãos regionais e
Secretarias Estaduais da Saúde, visando à notificação imediata ao Ministério da Saúde (até 24 horas), a fim de
garantir oportunidade para a tomada de decisão e maior capacidade de resposta.
5. Notificar e investigar oportunamente os casos humanos suspeitos de FA, atentando para o histórico de vacinação
preventiva, deslocamentos para áreas de risco e atividades de exposição para definição do Local Provável de
Infecção (LPI).
6. Notificar e investigar oportunamente todas as epizootias em PNH detectadas, observando-se os protocolos de
colheita, conservação e transporte de amostras biológicas, desde o procedimento da colheita até o envio aos
laboratórios de referência regional e nacional, conforme Nota Técnica N°5 SEI/2017 CGLAB/DEVIT/SVS.
7. Utilizar recursos da investigação entomológica, ampliando-se as informações disponíveis para compreensão,
intervenção e resposta dos serviços de saúde, de modo a contribuir com o conhecimento e monitoramento das
características epidemiológicas relacionadas à transmissão no Brasil.
Ressalta-se que a FA compõe a lista de doenças de notificação compulsória imediata, definida na Portaria de
Consolidação nº 4, capitulo I. art 1º ao 11. Anexo 1, do Anexo V; (Origem: PRT MS/ GM 204/2016) e capitulo III. art 17
ao 21. Anexo 3, do Anexo V; (Origem: PRT MS/GM 782/2017).
Tanto os casos humanos suspeitos quanto as epizootias em PNH devem ser notificados em até 24 horas após a
suspeita inicial.
Informações adicionais acerca da febre amarela estão disponíveis em: http://portalms.saude. gov.br/saude-de-az/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao

EVENTOS INTERNACIONAIS
Semana Epidemiológica 18/2019
(28/04/2019 a 04/05/2019)

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

RAIVA ANIMAL
.

Local de ocorrência: Tailândia
Data da informação: 03/05/2019
Fonte da informação: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COMENTÁRIOS:

Em 27 de abril de 2019, as autoridades tailandesas relataram uma morte humana por raiva, o primeiro
caso em 2019. Um cão de rua mordeu um homem de 32 anos de idade da Província de Surin em
novembro de 2018. O caso não procurou ajuda médica e não recebeu vacinação contra Raiva. O caso
desenvolveu febre e experimentou confusão e dificuldade para engolir e testou positivo para raiva.
A raiva é uma doença endêmica na Tailândia e os cães são considerados os principais reservatórios.
Cerca de 10 casos de raiva humana são relatados todos os anos desde 2008 na Tailândia e em 2018,
17 pessoas morreram com a doença. De acordo com relatos da mídia citando autoridades, o número
de casos confirmados de raiva em animais na Tailândia aumentou desde 2014. Em 2019 até 23 de
abril de 2019, a Tailândia relatou 281 surtos de raiva em animais em 45 das 76 províncias. Em 2018,
54 províncias relataram casos de raiva entre animais.

Avaliação do ECDC
A raiva pode ser encontrada em cães, morcegos e outros mamíferos na Tailândia, mas não é
considerada um grande risco para a maioria dos viajantes.
O risco para os viajantes da UE é muito baixo se forem seguidas medidas preventivas básicas, tais
como evitar o contato com animais selvagens e domésticos, incluindo animais de estimação. Além
disso, grupos de risco para mordidas de animais, como viajantes ou profissionais que trabalham em
áreas remotas, devem receber uma avaliação de risco individual.
Se uma pessoa tiver sido mordida ou arranhada por um cão, gato, morcego ou outro mamífero, ele é
aconselhado a procurar ajuda médica imediatamente. A profilaxia oportuna no caso de exposição a
um animal potencialmente infectado é de extrema importância e conhecimento da situação
epidemiológica é vital para decidir sobre as medidas apropriadas de pós-exposição. O tratamento
consiste em cuidados com feridas locais, vacinação e imunização passiva com imunoglobulina, se
indicado. Para ser eficaz, o tratamento deve ser administrado logo que possível após a exposição.
Ações
O ECDC monitoriza a situação da raiva através da inteligência epidemiológica.
Fonte: google.com.br

DENGUE / CHIKUNGUNYA
.

Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 26/04/2019
Fonte da informação: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COMENTÁRIOS:
Europa
Doença do vírus Chikungunya / dengue:
Não foram detectados casos autóctones em países da UE / EEE continentais.
Américas e Caribe
Doença do vírus Chikungunya:
Brasil: Em 2019 até 16 de março, o Brasil registrou 12.942 casos prováveis,
representando um aumento de 8.793 casos desde a atualização anterior do relatório.
Rio de Janeiro, Tocantins, Pará e Acre são as regiões com maior incidência relatadas
em 2019.
Durante o mesmo período em 2018, 23.484 casos prováveis, incluindo nove mortes
confirmadas, foram relatados no Brasil. Até agora, nem um caso fatal foi confirmado
este ano, segundo o Ministério da Saúde do Brasil.
Colômbia: Em 2019 até 13 de abril, a Colômbia registrou 202 casos. Entre esses
casos, quatro são confirmados por laboratório. Isso representa um aumento de 89
casos desde a atualização anterior do relatório.
El Salvador: Em 2019 até 6 de abril, El Salvador registrou 105 casos suspeitos, um
aumento de 35 casos desde a atualização anterior do relatório. Para o mesmo
período de 2018, El Salvador registrou 76 casos suspeitos.
México: Em 2019 até 14 de abril, o Ministério da Saúde do México registrou dois
casos confirmados. Para o mesmo período de 2018, o México registrou cinco casos
confirmados.
Nicarágua: Em 2019 até 7 de abril, a Nicarágua registrou 46 casos suspeitos. Entre
esses casos, nenhum foi confirmado. No mesmo período de 2018, a Nicarágua
registrou 98 casos suspeitos, incluindo 22 casos confirmados.

Distribuição geográfica dos casos de dengue notificados em todo o mundo, de
fevereiro a abril de 2019
Dengue:

Paraguai: Em 2019 até 7 de abril, o Paraguai registrou 11 casos prováveis, um
aumento de mais um caso desde a atualização anterior do relatório. No mesmo
período de 2018, o Paraguai registrou 125 casos.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) registrou 561.000 casos suspeitos
e confirmados de dengue na região das Américas em 2019 até 6 de abril. O Brasil já
registrou 439 mil casos desde o início do ano, um aumento de mais de quatro vezes
em comparação com o mesmo período de 2018. Autoridades de saúde brasileiras
alertaram a população em geral sobre o aumento após o país ter detectado 254 mil
casos no último mês.

Peru: em 2019 até 7 de abril de 2019, o Peru registrou 79 casos em 24 distritos em
todo o país. Para o mesmo período em 2018, Peru relatou 113 casos.

Os números para cada país da região das Américas podem ser encontrados na
Plataforma de Informação sobre Saúde da OPAS.
(Continua na próxima página)

DENGUE / CHIKUNGUNYA
.

Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 26/04/2019
Fonte da informação: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COMENTÁRIOS:
Ásia
Doença do vírus Chikungunya:
Índia: nenhuma atualização está disponível desde a atualização anterior do CDTR.
Malásia: em 2019 até 6 de abril, 239 casos foram registrados na Malásia. A maioria
dos casos foi relatado no distrito de Kuala Langat, onde 159 foram notificados até
agora.
Tailândia: em 2019 até 23 de abril, a Tailândia relatou 3.141 casos sem mortes
associadas em 21 províncias, as províncias mais afetadas estão localizadas na parte
sul do país. Isto representa um aumento de 590 casos desde a atualização anterior
do relatório, embora o número de casos relatados por semana esteja diminuindo.
Dengue:
No sul da Ásia, as Maldivas têm relatado 1.303 casos até agora este ano, de acordo
com um relatório da mídia citando o Ministério da Saúde, em 1º de abril de 2019. Isto
representa um aumento de quatro vezes em comparação com o mesmo período de
2018.
No Sudeste Asiático, Timor-Leste tem denunciado um surto de dengue desde o
início do ano. De acordo com a mídia citando autoridades locais, 532 casos foram
registrados entre janeiro e 10 de abril de 2019, o que é três vezes maior do que para
o mesmo período dos anos anteriores. O surto afeta principalmente a cidade de Dili.
Os seguintes países relataram uma tendência crescente em comparação com o ano
passado:
Em 16 de março de 2019, o Laos relatou 1.143 casos. A atividade da dengue é maior
em comparação com o mesmo período de anos anteriores.
Em 30 de março de 2019, o Camboja registrou 3.270 casos de dengue. Segundo a
OMS, a atividade da dengue continua a mostrar tendência ascendente desde o início
de 2019, permanecendo acima do nível limite.
Em 22 de abril de 2019, a Malásia registrou 41.861 casos de dengue em 2019, em
comparação com 18.200 casos no mesmo período de 2018.

Distribuição geográfica dos casos de chikungunya notificados em todo o
mundo, de fevereiro a abril 2019

Em 30 de março de 2019, as Filipinas registraram 55.976 casos de dengue, em
comparação com 31.247 no mesmo período de 2018.
Até 20 de abril de 2019, Cingapura registrou 2.593 casos de dengue, em
comparação com 680 casos para o mesmo período em 2018.
De acordo com as autoridades de saúde até 14 de abril de 2019, o Paquistão relatou
935 casos de dengue, em comparação com aproximadamente 650 casos para o
mesmo período em 2018.
Em 30 de março de 2019, o Vietnã registrou 48.647 casos de dengue. Isso
representa um aumento de três vezes em relação ao mesmo período em 2018.
(Continua na próxima página)

DENGUE / CHIKUNGUNYA
.

Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 26/04/2019
Fonte da informação: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COMENTÁRIOS:
O Sri Lanka segue uma tendência semelhante à de 2018. De acordo com o
Ministério da Saúde até 23 de abril de 2019, o Sri Lanka relatou 14.185 casos de
dengue em 2019, em comparação com 15.778 casos no mesmo período do ano
passado. Distritos de Colombo, Jaffna e Gampaha são as áreas mais afetadas.
Não há atualizações oficiais disponíveis para a Índia ou a Tailândia.
África
Doença do vírus Chikungunya:
República Democrática do Congo: Nenhuma atualização está disponível desde a
atualização anterior do relatório.
República do Congo: Segundo a OMS, um surto continua na República do Congo
desde sua declaração em 9 de fevereiro de 2019. Em 2019 até 7 de abril de 2019,
foram notificados 5.272 casos suspeitos, dos quais 61 foram confirmados
laboratorialmente.
Nenhuma morte relacionada a surtos foi relatada. Este é um aumento de 3.044 casos
desde o relatório publicado em 22 de março de 2019.
Os casos são relatados em 8 dos 12 departamentos da República do Congo: Kouilou,
Bouenza, Pointe-Noire, Plateaux, Pool, Niari, Lékoumou e Brazzaville. O
departamento de Kouilou é o mais afetado, com 41% dos casos relatados. Este é o
primeiro surto relatado na República do Congo desde 2011.
Sudão: Nenhuma atualização está disponível desde a atualização anterior do CDTR.
Dengue:
Segundo a OMS, um novo surto foi detectado na Costa do Marfim. Desde o início do
ano até 15 de março de 2019, o país está reportando 56 suspeitos e 11 casos
confirmados.
Segundo a OMS, o surto no Quênia continua ativo. Desde outubro de 2018 até 8 de
abril de 2019, o país detectou 660 suspeitos e 286 casos confirmados. O surto afetou
principalmente o condado de Mombasa (sul do Quênia).
A Tanzânia continua a registrar casos de dengue. Desde agosto de 2018 até 14 de

Fonte: google.com.br

abril de 2019, 475 casos suspeitos de dengue foram relatados nas regiões de Dar es
Salaam e Tanga. Este é um aumento de 313 casos desde a última atualização.
A ilha da Reunião continua a ver um aumento acentuado nos casos de dengue. De
acordo com as autoridades regionais até 24 de abril de 2019, a Reunião detectou
mais de 7.200 casos de dengue desde o início do ano.
Segundo a OMS, Maurício registrou 63 casos confirmados de 26 de fevereiro a 10
de abril de 2019. A área mais afetada é a de Porto Louis (Vallée des Prêtres).
Austrália e o Pacífico
Doença do vírus Chikungunya:
Nenhum surto foi relatado desde a atualização anterior.
Dengue:
Segundo a OMS, a Austrália relatou 333 casos de dengue em 2019, até 9 de abril,
em comparação com 165 para o mesmo período do ano passado.
Até 9 de abril de 2019, a Nova Caledônia registrou 2.166 casos de dengue,
mostrando um aumento importante desde o início do ano. O sorotipo circulante é o
DENV-2.
Polinésia Francesa relatou DENV-1 no Taiti, Moorea, Raiatea, Bora Bora e
Rangiroa. Em 11 de abril de 2019, o Taiti declarou um surto de DENV-2 com oito
casos autóctones relatados.

MERS-CoV
.

Local de ocorrência: Arábia Saudita
Data da informação: 03/05/2019
Fonte da informação: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COMENTÁRIOS:

Em 2019 até 29 de abril, foram notificados 146 casos de MERS-CoV na
Arábia Saudita (133) e Omã (13), incluindo 34 mortes na Arábia Saudita
(30) e Omã (4). Na Arábia Saudita, 58 casos eram primários (29 dos
quais relataram contato com camelos), 35 foram adquiridos na área de
saúde, 26 eram contatos domiciliares e 14 eram casos secundários não
especificados. Em 2019, 92% dos 133 casos na Arábia Saudita foram
relatados nos municípios de Wadi Aldwasir (55) e Riad (22) e Alkharj
(15). Nos últimos 7 dias, todos casos na Arábia Saudita foram relatados
em Medina.
Desde abril de 2012 até 29 de abril de 2019, 2.443 casos de MERSCoV, incluindo 883 mortes, foram relatados pelas autoridades de saúde
em todo o mundo.
Avaliação do ECDC
Casos humanos de MERS-CoV continuam a ser relatados na Península
Arábica, particularmente na Arábia Saudita. O risco de acontecer a
transmissão de humano para humano na Europa continua a ser muito
baixa. A atual situação do MERS-CoV coloca um risco baixo para a UE,
tal como em uma rápida avaliação de risco publicada em 29 de agosto
de 2018, que também fornece detalhes sobre o último caso relatado na
Europa.
Em 2 de agosto de 2018, o ECDC publicou uma avaliação rápida dos
riscos para a saúde pública relacionados com doenças transmissíveis, o
Hajj 2018, Arábia Saudita, 19 a 24 de agosto de 2018, que também se
refere à MERS-CoV.
Ações
O ECDC monitoriza esta ameaça através de relatórios e informações
epidemiológicas numa base mensal.

Distribuição geográfica dos casos de MERS-CoV confirmados por provável
região de infecção e exposição em 2019, Arábia Saudita, em 29 de abril de 2019

ÉBOLA
.

Local de ocorrência: República Democrática do Congo
Data da informação: 02/05/2019
Fonte da informação: Organização Mundial da Saúde (OMS)
COMENTÁRIOS:

O ambiente operacional tornou-se cada vez mais inseguro e sóciopoliticamente complexo. A insegurança continua sendo um grande
impedimento para garantir intervenções de resposta em tempo hábil nas
comunidades afetadas. As atividades de resposta à doença pelo vírus Ebola
(DVE) em Butembo e Katwa permaneceram limitadas; no entanto, eles estão
sendo gradualmente retomados após um amplo reforço das medidas de
segurança e dos esforços de envolvimento da comunidade. A situação geral
de segurança, no entanto, permanece volátil. Embora não tenham sido
reportados danos ou danos significativos nesta semana, o acesso e as
atividades em partes de Mandima, Masereka, Kalunguta e Vuhovi
permanecem irregulares devido à presença de grupos armados e outras
preocupações de segurança. Espera-se que os novos casos de DVE
continuem a aumentar, em conjunto com os incidentes de insegurança
nessas áreas de hotspot nas próximas semanas, colocando uma pressão
significativa nas equipes de resposta e nos recursos de segurança
disponíveis para garantir seus movimentos.
A incidência de casos de DVE na República Democrática do Congo esta
semana viu um aumento considerável, embora não inesperado, em
comparação com a semana anterior. Essa observação está de acordo com
os casos anteriores em que uma interrupção nas atividades de resposta foi
seguida por um aumento no número de novos casos. A transmissão
permanece mais intensa nas áreas de hotspots de Katwa, Butembo e
Mandima (Figura 1 e Tabela 1). Além disso, notáveis eventos de reintrodução
recorrentes foram documentados em zonas de saúde anteriormente
afetadas, como Mabalako e Musienene, seguidas de amplificação e extensão
local para afetar novas áreas de saúde. Nos 21 dias entre 10 e 30 de abril de
2019, 70 áreas de saúde dentro de 15 zonas de saúde relataram novos
casos; 45% das 157 áreas de saúde afetadas até o momento (Tabela 1 e
Figura 2). Durante este período, um total de 292 casos confirmados foram
notificados, a maioria dos quais foram das zonas de saúde de Katwa (47%, n

Figura 2: Casos confirmados e prováveis da doença do vírus Ébola por área de saúde,
províncias de Kivu do Norte e Ituri, República Democrática do Congo, dados de 30 de
abril de 2019.

= 137), Butembo (13%, n = 38), Mandima (11%, n = 32), Mabalako (7%, n =
20) e Musienene (6%, n = 17).
Em 30 de abril, foram notificados 1.495 casos confirmados e prováveis de
DVE, dos quais 984 morreram (taxa de letalidade de 66%). Do total de casos
com registro de sexo e idade, 56% (830) eram do sexo feminino e 28% (422)
eram crianças menores de 18 anos. O número de profissionais de saúde
afetados subiu para 92 (6% do total de casos). Até o momento, um total de
415 pacientes com DVE que receberam atendimento em Centros de
Tratamento de Ebola (ETCs) receberam alta.

POLIOMIELITE
.

Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 02/05/2019
Origem da informação: The Global Polio Erradication Initiative e OPAS

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE POLIOVÍRUS SELVAGEM POR PAÍS

Countries

Year-to-date Year-to-date
Onset of paralysis of
Total in 2018
2019
2108
most recent case
WPV cVDPV WPV cVDPV WPV cVDPV WPV

COMENTÁRIOS

cVDPV

Afeganistão

7

0

8

0

21

0

3-Abr-2019

NA

Em 30 de abril de 2019, foi lançada a Estratégia de Jogo Final da Pólio
2019-2023. A estratégia orientará a Iniciativa Global de Erradicação da
Pólio e seus parceiros para superar os obstáculos finais à erradicação
e manter o curso para um mundo livre da pólio.

Rep Dem Congo

0

1

0

6

0

20

NA

8-Fev-2019

Indonesia

0

0

0

0

0

1

NA

27-Nov-2018

Mozambique

0

0

0

0

0

1

NA

21-Out-2018

Niger

0

0

0

0

0

10

NA

5-Dez-2018

A Polio News de abril de 2019 está agora on-line, cobrindo todos os
acontecimentos, novidades e os mais recentes esforços de
erradicação da pólio em todo o mundo.

Nigeria

0

7

0

1

0

34

NA

20-Mar-2019

Paquistão

8

0

2

0

12

0

4-Abr-2019

NA

Papua Nova Guiné

0

0

0

1

0

26

NA

18-Out-2018

Resumo de novos vírus nesta semana:

Somália

0

1

0

0

0

12

NA

15-Mar-2019

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/

Afeganistão - um caso de poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1);
Paquistão - dois casos de WPV1 e 11 amostras ambientais positivas
para WPV1; e,

Poliovírus selvagem global e casos de poliovírus circulantes
derivados da vacina - últimos 12 meses - em 15 de abril de 2019

Nigéria - uma amostra ambiental positiva para cVDPV2.

CASOS de POLIOVÍRUS SELVAGEM TIPO 1 E POLIOVÍRUS DERIVADO DA VACINA

Total cases

Year-to-date 2019
WPV
cVDPV

Year-to-date 2018
WPV
cVDPV

Total in 2018
WPV
cVDPV

Globally

15

9

10

8

33

104

- in endemic countries

15

7

10

1

33

34

- in non-endemic countries

0

2

0

7

0

70

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/

CÓLERA
Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 03/05/2019
Origem da informação: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COMENTÁRIOS ADICIONAIS:
Américas
República Dominicana: Em 2019 até 6 de abril, a República Dominicana
registrou cinco casos de cólera e nenhuma morte. Três novos casos foram
informados desde a atualização anterior do relatório. Durante o mesmo
período de 2018, a República Dominicana informou 14 casos de cólera.

Distribuição geográfica de novos casos de cólera registrados em todo o mundo
entre fevereiro e abril de 2019

Haiti: Em 2019 até 2 de março de 2019, o Haiti registrou 194 casos,
incluindo 3 mortes. Isso representa um aumento de 17 casos e nenhuma
morte desde a atualização anterior do relatório. Em 2018, o Haiti relatou
3.786 casos de cólera, incluindo 41 mortes. Desde o início do surto em 2010
até 2 de março de 2019, o Haiti relatou 819.980 casos suspeitos de cólera,
incluindo 9.792 mortes.
África
Camarões: em 26 de abril de 2019, Camarões registrou 1.052 casos de
cólera, incluindo 63 mortes desde o início do surto em maio de 2018. Isso
representa um aumento de 55 casos e cinco mortes desde a atualização
anterior do relatório.
República Democrática do Congo: Em 2019 até 7 de abril, a República
Democrática do Congo comunicou 8.522 casos suspeitos de cólera,
incluindo 206 mortes. Isto representa um aumento de 2.728 casos e 68
mortes desde a atualização anterior do relatório. Em 2018, 31.387 casos,
incluindo 1.042 mortes, foram notificados em todo o país.
Etiópia: Em 2019 até 3 de março, a Etiópia relatou 8 casos na região de
Afar. Em 2018, a Etiópia relatou 3.357 casos suspeitos das regiões de Afar,
Oromia, Somali e Tigray e da cidade de Dire Dawa.
Quênia: Em 2019 até 22 de abril, foram notificados 1.463 casos suspeitos,
incluindo 8 mortes em Narok, Condados de Kajiado, Nairobi, Garissa e

Machakos. Entre esses casos, 65 casos, incluindo um óbito, foram relatados
entre profissionais de saúde do Hospital de Nairobi. Isso representa um
aumento de 573 casos e 4 mortes desde a atualização anterior do relatório.
Nigéria: Segundo o Centro de Controle de Doenças da Nigéria, em 2019 até
31 de março, 374 casos, incluindo 24 mortes, foram relatados em nove
estados. Isso representa um aumento de 37 casos e três mortes desde o
relatório anterior. Para o mesmo período em 2018, foram notificados 2.863
casos, incluindo 56 mortes, em 15 estados.
Moçambique: Após o Ciclone Idai até 22 de abril de 2019, o Gabinete das
Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários relatou
(Continua na próxima página)

CÓLERA
Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 03/05/2019
Origem da informação: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COMENTÁRIOS ADICIONAIS:
6.596 casos de cólera, incluindo oito mortes. Isto representa um aumento de
5.168 casos e sete mortes desde a atualização anterior do relatório. Casos
de cólera foram relatados na Beira, Dondo e Nhamatanda.
Somália: Até 31 de março de 2019, a OMS relatou 7.005 casos suspeitos de
cólera, incluindo 46 mortes, desde dezembro de 2017. Isso representa um
aumento de 138 casos e nenhuma morte desde a atualização anterior do
relatório.
Tanzânia: Em 2019 até 21 de abril de 2019, a Tanzânia notificou 226 casos
de cólera, incluindo 3 mortes, um aumento de 103 casos desde a atualização
anterior do relatório. O último caso relatado em Zanzibar foi em 11 de julho
de 2017.
Zimbábue: Segundo a OMS, nenhum novo caso foi registrado desde 12 de
março de 2019. Desde setembro de 2018, 10.722 casos, incluindo 69
mortes, foram relatadas no país.
Ásia
Iêmen: Desde o início do surto até 27 de abril de 2019, o Iêmen registrou
1.656.254 casos suspeitos de cólera e 3.272 mortes. Isso representa um
aumento de 114.568 casos e 238 mortes desde a última atualização do
relatório.
Avaliação do ECDC
Os casos de cólera continuam a ser relatados no leste da África, no Golfo de
Aden e no Chifre da África nos últimos meses.
Os surtos de cólera também foram notificados na África Ocidental e Austral.
Apesar do número de surtos de cólera relatados em todo o mundo, são
notificados poucos casos por ano entre os viajantes que retornam da
UE/EEE. Neste contexto, o risco de infecção por cólera em viajantes que
visitam esses países permanecem baixos, embora a importação esporádica

de casos na UE/EEE continue sendo possível. Em 2017, 17 casos foram
notificados nos Estados-Membros da UE/EEE, enquanto 23 e 24 casos
foram relatados respectivamente em 2016 e 2015. Todos casos tiveram
histórico de viagens para áreas afetadas pela cólera.
Segundo a OMS, a vacinação deve ser considerada para os viajantes de
maior risco, como os trabalhadores de emergência e pessoas que sejam
diretamente expostas. A vacinação geralmente não é recomendada para
outros viajantes.
Viajantes em áreas endêmicas de cólera devem procurar orientação de
clínicas de saúde em viagens para avaliar seu risco pessoal e aplicar
precaução sanitária e medidas de higiene para prevenir a infecção. Estes
podem incluir beber água engarrafada ou água tratada com cloro, lavar
cuidadosamente frutas e legumes com água engarrafada ou clorada antes do
consumo, lavar regularmente mãos com sabão, comendo alimentos bem
cozidos e evitando o consumo de produtos de frutos do mar crus.

INFLUENZA
Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 29/04/2019
Origem da informação: Organização Mundial da Saúde (OMS)
COMENTÁRIOS ADICIONAIS:
Na zona temperada do hemisfério norte, a atividade da influenza diminuiu em geral. Na América do Norte, a atividade da influenza continuou a diminuir com o influenza A
(H3N2), o vírus dominante, seguido pelo influenza B. Na Europa, a atividade da influenza diminuiu em todo o continente. Ambos os vírus influenza A co-circularam; o influenza
A (H3N2) foi o subtipo mais freqüentemente identificado. No norte da África, as detecções de influenza foram baixas entre os países declarantes. Na Ásia Ocidental, a
atividade da influenza pareceu diminuir no geral, com exceção da Arábia Saudita, onde a atividade permaneceu elevada. No leste da Ásia, a atividade da influenza foi relatada
em alguns países, com o vírus influenza B mais frequentemente detectado, seguido pelo influenza A (H3N2). Uma segunda onda de atividade da gripe foi relatada na
República da Coreia. No sul da Ásia, a atividade da influenza foi baixa em geral.
No Caribe, nos países da América Central e nos países
tropicais da América do Sul, a atividade de influenza e
VSR foi baixa em geral. Na África Ocidental e Central, a
atividade da gripe foi baixa em todos os países
relatados. A atividade da influenza continuou a ser
relatada na África Oriental, embora em tendência
decrescente, predominantemente com influenza A
(H3N2) seguida de detecções B. Nas zonas temperadas
do hemisfério sul, as detecções de influenza
aumentaram no sul da Austrália e na África do Sul. A
atividade da gripe na América do Sul permaneceu em
níveis inter-sazonais. Em todo o mundo, os vírus
sazonais da gripe A foram responsáveis pela maioria
das detecções.
Os Centros Nacionais de Influenza (NICs) e outros
laboratórios nacionais de influenza de 124 países, áreas
ou territórios relataram dados para a FluNet para o
período de 01 a 14 de abril de 2019 (dados de 2019-0426 03:51:00 UTC). Os laboratórios da OMS GISRS
testaram mais de 137.187 espécimes durante esse
período de tempo. Um total de 20.772 foi positivo para
os vírus influenza, dos quais 17.422 (83,9%) foram
tipificados como influenza A e 3.350 (16,1%) como
influenza B. Dos vírus subtipo A subtipo, 1.917 (32,8%)
foram influenza A (H1N1) pdm09 e 3.922 (67,2%) foram
influenza A (H3N2). Dos vírus B caracterizados, 108
(8,3%) pertenciam à linhagem B-Yamagata e 1.196
(91,7%) à linhagem B-Victoria.

Fontes utilizadas na pesquisa
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