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RAIVA ANIMAL
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 27/08/2018
Fonte da informação: Programa Estadual de Controle da Raiva /DVVZI/CEVA/ SVS/SESA
COMENTÁRIOS:

Os diagnósticos dos animais de interesse econômico ou de
produção, são feitos pelo CDME/ADAPAR.
Os diagnósticos de morcegos, animais silvestres e animais
domésticos, são feitos pelo LACEN/PR.
Morcegos não hematófagos, positivos para Raiva - 2018.

Legenda
Até 2
2a5
5 a 29

A raiva é uma zoonose viral, que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e
letal.
Raiva em morcego - a patogenia da doença é pouco conhecida. O relevante é o fato de
que o morcego pode albergar o vírus rábico em sua saliva e ser infectante antes de
adoecer por períodos maiores que os de outras espécies. Algumas apresentações da
doença em morcegos foram assim registradas:
• raiva furiosa típica, com paralisia e morte;
• raiva furiosa e morte sem paralisia;
• raiva paralítica típica e morte.
Relatos na literatura mostram que o risco de transmissão do vírus pelo morcego é sempre
elevado, independentemente da espécie e gravidade do ferimento. Por isso, toda
agressão/contato por morcego deve ser classificada como grave.
Deve-se ressaltar que um morcego é considerado suspeito de estar infectado com o vírus
da raiva quando for encontrado em horário e local não habitual.
A profilaxia da raiva em pessoas agredidas previne a ocorrência de novos casos de
Raiva Humana. Assim, o esquema profilático adequado em tempo oportuno é de suma
importância para evitar a ocorrência de casos. Toda pessoa com histórico de exposição
deve procurar assistência médica e, conforme avaliação, receber vacinação ou
sorovacinação. O atendimento antirrábico humano deve ser garantido todos os dias,
inclusive nos finais de semana e feriados, até a última dose prescrita (esquema completo).

Herbívoros positivos para Raiva - 2018.

Legenda
Até 3
3a6
6a8

O período de transmissibilidade nos cães e gatos, quando há eliminação de vírus pela
saliva, ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, persistindo durante
toda a evolução da doença. A morte do animal acontece, em média, entre 5 a 7 dias após a
apresentação dos sintomas. Em relação aos animais silvestres, existem poucos estudos
sobre o período de transmissibilidade, e este pode variar de acordo com a espécie.
Animais domésticos de interesse econômico ou de produção – bovinos, bubalinos,
equídeos, caprinos, ovinos, suínos e outros também são animais de risco. Para avaliar a
indicação de profilaxia de pré ou pós-exposição é importante conhecer o tipo, frequência e
grau do contato ou exposição que os tratadores e outros profissionais têm com esses
animais e a incidência de raiva nessas espécies, na região.
(Fonte: Guia de Vigilância em Saúde, volume 3, capítulo 10 - 1ª edição atualizada. Ministério da Saúde,
Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços, 2017).

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
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 da 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.

predomínio do vírus Influenza A(H3) Sazonal. Entre as notificações dos óbitos por
SRAG, 18,6% (93/499) foram confirmados para influenza, com predomínio de
Influenza A(H3) Sazonal.
A positividade para Influenza, outros vírus e outros agentes etiológicos entre as
amostras processadas em unidades sentinelas foi de 48,4% (1.583/3.269) para SG
e de 50,6% (257/508) para SRAG em UTI.

Perfil Epidemiológico dos casos e óbitos de SRAG no Paraná
Até a SE 33 foram notificados 3.456 casos de SRAG residentes no Paraná. Destes,
16,7% (577) foram confirmados para Influenza (Tabela 1).
Dos 503 óbitos notificados por SRAG, 18,5% (93) foram confirmados para o vírus
Influenza (Tabela 1).
Tabela 1 – Casos e óbitos de SRAG segundo classificação final,
residentes no Paraná.

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 33 de 2018, ou
seja, casos com início de sintomas de 31/12/2017 a 18/08/2018.
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 4 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.
Foram confirmados para Influenza 17,5% (577/3.295) do total de amostras com
classificação final de casos de SRAG notificados na vigilância universal, com

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

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 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
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.

(Continua na próxima página)

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
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.
(Continuação da página anterior)

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
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.

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/ Divisão de Vigilância das
Doenças Transmissíveis

Gráfico 2 – Casos de SRAG de Influenza segundo gênero, PR, 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 53,9% (311/577)
dos casos e o gênero masculino 46,1% (266/577) (Gráfico 2). E nos óbitos de
SRAG por Influenza, o gênero feminino apresentou 34,4% (32/93) dos casos e o
gênero masculino 65,6% (61/93) (Gráfico 3).
A faixa etária mais acometida referente aos casos e óbitos de SRAG por Influenza
foi dos ≥ 60 anos, com 30,8% (178/577) e 62,4% (58/93) respectivamente
(Tabelas 3 e 4).

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.

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

Os casos de SRAG por Influenza apresentaram no Paraná uma mediana de
idade de 37 anos, variando de 0 a 105 anos e, no Brasil, mediana de idade de 37
anos, variando 0 a 107 anos.
Entre os óbitos por Influenza, a mediana de idade no Paraná foi de 66 anos,
variando de 0 a 98 anos e no Brasil a mediana foi de 56 anos, variando de 0 a
107 anos.
Tabela 3 – Casos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral,
residentes no Paraná, 2018

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.

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

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

COMENTÁRIOS:
Os casos de SRAG por Influenza no Paraná, 72,1% (416/577) tinham
pelo menos um fator de risco para complicação, predominando os adultos
≥ 60 anos, pneumopatias crônicas, crianças < 5 anos e doença
cardiovascular crônica (tabela 5).
Entre os óbitos por Influenza, no Paraná 86,0% (80/93) apresentaram
pelo menos um fator de risco para complicação e 28,0% (26/93) eram
vacinados (Tabela 6) e, no Brasil 74,8% (903/1.208) apresentaram pelo
menos um fator de risco para complicação, com destaque para adultos ≥
60 anos, cardiopatias, diabetes mellitus e pneumopatias.
Tabela 5 – Casos de SRAG por Influenza segundo fator de risco e
utilização de antiviral, residentes no Paraná, 2018.

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.
Obs: Um mesmo caso pode ter mais de um fator de risco.

No Paraná dos 74,2% (69/93) indivíduos que foram a óbito por Influenza
que fizeram uso do antiviral, a mediana foi de 3 dias entre os primeiros
sintomas e o início do tratamento, variando de 0 a 54 dias e no Brasil,
dos 1.208 indivíduos que foram a óbito por Influenza, 937 (77,6%)
fizeram uso de antiviral, com mediana de 4 dias entre os primeiros
sintomas e o início do tratamento, variando de 0 a 94 dias.

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

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.
Obs: Um mesmo óbito pode ter mais de um fator de risco.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
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 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
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 A(H3) Sazonal com 56,3% (325/577) dos
casos e, ocorrência de 54,8% (51/93) dos óbitos por 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.

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

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.
*Obs: Resultados provenientes de laboratórios particulares, prováveis Influenza A(H1N1)pdm09.

Tabela 8 - Casos de SG de Influenza segundo faixa etária e subtipo viral,
Paraná, 2018.

Até a SE 33 de 2018 as unidades sentinelas de SG coletaram 3.513 amostras
(tabela 8), com processamento laboratorial de 3.269 amostras.
Das amostras processadas, 48,4% (1.583/3.269) tiveram resultados positivos para
vírus respiratórios, das quais 639 (19,5%) foram positivas para Influenza e 944
(28,9%) para outros vírus respiratórios. Dentre as amostras positivas para
Influenza, 176 (27,5%) foram decorrentes de Influenza A(H1N1)pdm09, 356
(55,7%) de Influenza A(H3) Sazonal, 22 (3,4%) de Influenza A (não subtipado) e
85 (13,3%) de Influenza B. Entre os outros vírus respiratórios, houve predomínio
da circulação de 476 (50,4%) amostras de Rinovírus (Gráfico 5).

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
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 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

SRAG em UTI

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.

Em
relação
às
amostras
coletadas
pelas
unidades
sentinelas de SRAG em UTI,
foram feitas 560 coletas, sendo
508 (90,7%) processadas. Dentre
estas, 257 (50,6%) tiveram
resultado positivo para vírus
respiratórios.
Das
amostras
positivas para Influenza, foram
detectados 18 (26,5%) para
Influenza A(H1N1)pdm 09, 47
(69,1%) para Influenza A(H3)
Sazonal, 1 (1,5%) para Influenza
A (não subtipado) , 2 (2,9%) para
Influenza B. Entre os outros vírus
evidenciam-se: 92 (48,7%) de
VRS, 12 (6,3%) de Parainfluenza,
52 (27,5%) de Rinovírus, 19
(10,1%) de Metapneumovírus, 10
(5,3%) de Adenovírus, 5 (2,6%)
de Bocavírus (Gráfico 6).

Fonte: SIVEP Gripe. Atualizado em 20/08/2018, dados sujeitos a alterações.
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 20/08/2018
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: 31/07/2018
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 30/2018.

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 30/2018.
Foram notificados no referido período 21.678 casos suspeitos de dengue, dos
quais 17.542 foram descartados. Os demais estão em investigação.
A incidência no Estado é de 8,24 casos por 100.000 hab. (920/11.163.018 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
(3.692), Maringá (2.320) e Foz do Iguaçu (2.096). Os municípios com maior
número de casos confirmados são: Maringá(155), Foz do Iguaçu (135) e São
João do Ivaí (133).

DENGUE – PARANÁ SE 31/2017 A 30/2018*
MUNICÍPIOS COM NOTIFICAÇÃO
REGIONAIS COM NOTIFICAÇÃO
MUNICÍPIOS COM CASOS CONFIRMADOS
REGIONAIS COM CASOS CONFIRMADOS

PERÍODO 2017/2018
320

Fonte: SESA/SVS/Sala de Situação
Tabela 1 - Classificação final por critério de encerramento dos casos de dengue,
Paraná, Semana Epidemiológica 31/2017 a 30/2018.
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MUNICÍPIOS COM CASOS AUTÓCTONES
REGIONAIS COM CASOS AUTÓCTONES (02ª, 08ª, 09ª,
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Dengue Grave (D G)

TOTAL DE CASOS AUTÓCTONES
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Descartados

TOTAL DE CASOS IMPORTADOS

72

TOTAL DE NOTIFICADOS

14

21.678
Fonte: SESA/SVS/Sala de Situação

Dengue
Dengue com Sinais de Alarme
(DSA)

Em andamento/investigação
Total

CRITÉRIO DE ENCERRAMENTO
ClínicoLaboratorial epidemiológico
(%)
(%)

TOTAL

852 (85,9%)

140 (14,1%)

992

22

-

22

06

-

06

-

-

17.542

880 (4,1%)

140 (0,6%)

3.116
21.678

Fonte: SESA/SVS/Sala de Situação
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 31/07/2018
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.
Figura 1. Total de casos notificados (acima da coluna) e confirmados de dengue por semana epidemiológica de início dos
sintomas, Paraná – Período semana 31/2017 a 30/2018.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 31/07/2018
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

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

Das 19 estações meteorológicas
analisadas
na
Semana
Epidemiológica
30/2018
com
relação as condições climáticas
favoráveis
à
reprodução
e
desenvolvimento
de
focos
(criadouros) e dispersão do mosquito
Aedes aegypti :
• 08 (oito) sem risco;
• 08 (oito) com risco baixo
• 00 (zero) com risco médio;
• 00 (zero) com risco Alto e;
• 03 (três) não foram avaliadas.
A SESA alerta para o fato de que este
mapa é atualizado semanalmente.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 31/07/2018
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 30/2018*

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 31/07/2018
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

Quanto à distribuição etária dos casos confirmados, 56,31% concentraram-se na faixa etária de 20 a 49 anos, seguida pelas faixas etárias de 10 a 19 anos
com 15,07% dos casos.
Distribuição proporcional de casos confirmados de dengue por faixa etária e sexo, semana epidemiológica de início dos sintomas
31/2017 a 30/2018, Paraná – 2017/2018.

EVENTOS NACIONAIS
Semana Epidemiológica 34/2018
(19/08/2018 a 25/08/2018)

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: 24/08/2018
Fonte da informação: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
COMENTÁRIOS:
* A Anvisa publicou na sexta-feira (24/08) a proibição de dois produtos clandestinos que eram
comercializados pela internet. O Cardarine e o Disrupt eram fabricados e comercializados
sem registro ou notificação na Agência.
O Cardarine (Enduborol, GW501516) era comercializado na internet como medicamento
mesmo sem possuir registro. O Disrupt (castanha da Índia, Rutina e Ginkgo Biloba) também
era vendido sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa.
Comprovadas a fabricação e comercialização dos produtos de forma irregular, a Anvisa
determinou a proibição da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso dos
produtos.
* Foi publicada na sexta-feira (24/08), no Diário Oficial da União, a suspensão imediata da
importação do insumo farmacêutico ativo valsartana, fabricado pela empresa Zhejiang
Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd e Hetero Labs Limited. Esse insumo é utilizado na
produção de medicamentos para tratar a hipertensão arterial.
A medida considerou o comunicado de inspeção conduzida pelo European Directorate for the
Quality of Medicines & HealthCare – EDQM, nas empresas. A inspeção identificou deficiências
ligadas à presença da impureza tóxica N-nitrosodimetilamina (NDMA), o que é classificado
como elevado risco sanitário para a saúde pública.
Foi determinada como medida de interesse sanitário, a suspensão imediata da importação,
distribuição, comercialização e uso do insumo farmacêutico ativo valsartana, com prazo de
validade vigente, fabricado pelas empresas Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd,
localizada em Taizou, província Zhejiang, República Popular da China e Hetero Labs Limited,
unidades fabris localizadas em Gaddapotharam Village e Narasapuram Village, Índia.
* A Anvisa publicou na quinta-feira (23/8) a suspensão do produto Compressa de gaze –
Cremed. O produto é fabricado pela empresa Hiper Creme Indústria e Comércio Ltda., que
não possui Autorização de Funcionamento na Agência. A empresa também não foi localizada
nos endereços constantes no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Foi determinada, como medida de interesse sanitário, a suspensão da fabricação, distribuição,
divulgação, comercialização e uso do produto Compressa de gaze - Cremed, bem como de
todos os demais produtos fabricados pela empresa Hiper Creme Indústria e Comércio Ltda.
Também foi determinada a suspensão do produto “Campo Operatório Descartável Estéril”,
marca Farol. Conforme o Laudo de Análise Fiscal de amostra única n.º 1494.1P.0/2017 e
1495.1P.0/2017, emitido pelo LACEN-BA, os lotes 0057 e 0059 apresentaram resultado
insatisfatório no ensaio de aspecto.

* A vacina da dengue, Dengvaxia, vai ganhar uma atualização em sua bula. A
alteração é resultado dos dados de um monitoramento de cinco anos sobre o uso da
vacina. A pesquisa realizada pelo fabricante, o laboratório francês Sanofi-Pasteur,
demonstrou o benefício da administração da vacina apenas para as pessoas que já
tiveram dengue, causada por algum dos quatro subtipos do vírus. Por outro lado, as
pessoas que nunca tiveram contato com o vírus apresentam um aumento no risco de
hospitalização ou dengue grave quando tomam a vacina e, posteriormente, contraem
a doença. Ou seja, o risco de desenvolver um quadro mais grave, nestes casos, é
maior.
Este trabalho de monitoramento é parte da vigilância de pós-mercado que
acompanha medicamentos após a sua entrada em uso pela população.
Com os novos dados científicos em mãos, a Anvisa aprovou três alterações para o
produto. Confira:
Alteração da indicação da Dengvaxia, restringindo seu uso para indivíduos
soropositivos (quem já teve dengue) que moram em área endêmicas.
Inclusão no texto da definição mais clara para área endêmica, que serão
considerados os locais onde 70% das pessoas ou já tiveram contato com o vírus
(70% de soroprevalência ou mais).
Inclusão da contraindicação de uso da vacina em indivíduos que nunca tiveram
dengue (soronegativos).
Para a aprovação destas alterações, a Anvisa considerou que a vacina é
comprovadamente eficaz na prevenção de um novo episódio de dengue para
pessoas que já tiveram alguma forma da doença. Outro fator decisivo é o fato da
Dengvaxia ser a única vacina para dengue aprovada no Brasil, que sazonalmente
sofre com epidemias da doença.
As alterações aprovadas pela Anvisa também estão de acordo com as
recomendações de um grupo de especialistas da Organização Mundial de Saúde
(OMS).

FEBRE MACULOSA
.

Local de ocorrência: São Paulo
Data da informação: 27/08/2018
Fonte da informação: g1.globo.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos confirmou nesta
segunda-feira (27) a morte de dois irmãos por febre maculosa. As vítimas, de
36 e 39 anos, morreram entre o fim de julho e o início de agosto. O pai deles
segue internado em estado grave com os mesmos sintomas da doença.
Emerson da Silva Machado, de 39 anos, e Erica da Silva Machado, de 36
anos, tiveram os primeiros sintomas da doença no dia 23 de julho, depois
que passaram o fim de semana em um sítio da família no bairro Águas de
Canindú, na zona norte.
Eles sentiam dor de cabeça, febre e dores pelo corpo quando procuraram o
médico dois dias depois dos primeiros sintomas. Em pouco mais de dez dias,
eles não resistiram e morreram nos dias 31 de julho e 1° de agosto. À época
da morte, os médicos investigavam dengue, febre amarela, febre maculosa,
leptospirose e H1N1. A confirmação ocorreu na segunda (27/08).
Após a morte, segundo a família, o pai das vítimas, Edson César Machado,
de 64 anos, passou a ter os mesmos sintomas. Ele está internado na
Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital da Vila Industrial e o caso
é investigado pela vigilância. O prazo para que o diagnóstico seja confirmado
não foi informado.
Além desses casos, a Vigilância Epidemiológica também investiga a morte
de um homem de 42 anos pela doença. Também não há prazo para que o
diagnóstico seja confirmado.
Segundo a Secretaria de Saúde de São José dos Campos, desde 2007
haviam sido registrados cinco casos da doença , sendo apenas um com
morte, em 2013. A equipe da Vigilância Epidemiológica foi até o sítio na
segunda-feira para fazer uma análise do local.
A febre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela, encontrado em
cavalos, bois e capivaras, mas também em animais domésticos como cães,
roedores e aves. O carrapato transmite a doença em contato com a pele
humana.

Fonte: google.com.br

SARAMPO
.

Local de ocorrência: Amazonas
Data da informação: 27/08/2018
Fonte da informação: g1.globo.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:
Subiu para 852 o número de casos confirmados de sarampo em Manaus no período
de uma semana, segundo 25º Informativo Epidemiológico de Monitoramento dos
Casos de Sarampo da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado na segunda-feira
(27/08). São 90 casos a mais do que há uma semana.
Manaus está em situação de emergência por conta das ocorrências de sarampo. Em
todo o Amazonas, três mortes pela doença foram confirmadas.
De acordo com os dados, os casos suspeitos, que estão em investigação
aguardando resultado laboratorial, chegam a 5.773.

Mortes por sarampo
No dia 17 de agosto, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM)
confirmou a terceira morte por sarampo no Amazonas. A vítima era um bebê de seis
meses, que morava na capital amazonense.
O bebê foi internado no dia 29 de junho, no Hospital Plantão Araújo, Zona Leste de
Manaus. Após complicações da doença, morreu no último dia 5 de agosto. Antes
dele, outros dois óbitos pela doença haviam sido confirmados, ambos bebês de sete
meses, sendo um de Manaus e outro de Autazes.

O Informativo Epidemiológico destaca também que as ações de imunização contra o
sarampo deste ano já registraram a aplicação de 204.837 doses na campanha
direcionada para crianças de seis meses até cinco anos, atingindo 106,9% da meta.
A Semsa também contabilizou 409.678 doses aplicadas em ações de rotina nas
Unidades de Saúde, de intensificação, varredura e bloqueio vacina, o que inclui a
aplicação de primeira e segunda dose de vacina, segundo as recomendações do
Ministério da Saúde por faixa etária.
Ao todo, 44,7% dos casos confirmados estão na faixa etária de até cinco anos,
seguido da faixa etária de 15 a 29 anos (33,1 %). Entre todas as 6.958 notificações,
que englobam também os novos casos suspeitos e ainda em investigação, a faixa
etária de 15 a 29 anos é a mais atingida, representando 50,3%, seguida da faixa
etária de 30 a 49 anos (15,6%) e menores de um ano (13,9%).
A zona Norte de Manaus continua a registrar o maior número de notificações, com
37,1% do total. Em seguida, a zona Leste apresenta 33,1%, zona Sul tem 15,9%,
zona Oeste com 12,6% e zona Rural 1,3%.
Vacina
A vacinação é direcionada para pessoas na faixa etária de seis meses a 49 anos.
Quem não pode vacinar?
Gestantes, casos suspeitos de sarampo, crianças menores de seis meses de idade e
pessoas imunocomprometidas (com doenças que abalam fortemente o sistema
imune).
Fonte: google.com.br

TOXOPLASMOSE
.

Local de ocorrência: Rio Grande do Sul
Data da informação: 25/08/2018
Fonte da informação: g1.globo.com (fonte informal)
Comentários:
O número de casos de toxoplasmose chegou a 703 em Santa Maria, conforme o
último boletim divulgado pela prefeitura da cidade na sexta-feira (24/08).
Os números do surto começaram a ser contabilizados pelas autoridades no dia
16 de abril, e totalizam 1.850 notificações. Desses, 1.660 foram considerados
suspeitos, entre os quais 590 foram descartados, e 367 estão sendo
investigados.
O boletim confirmou por meio dos exames mais dois casos de gestantes,
totalizando 74. Já os números de abortos (4) e mortes fetais (3) ficaram
inalterados.
Entre os casos que ainda estão sendo investigados, 80 são de gestantes, e um
é de aborto.
A investigação acerca da causa da contaminação ainda não foi concluída, mas o
Ministério da Saúde confirma que a água é a fonte de propagação. No entanto,
ainda não se tem certeza sobre a presença do protozoário na rede de
abastecimento, em algum poço ou em alimentos contaminados.
Por enquanto a orientação é de ferver a água, ou consumir água mineral, além
de lavar frutas e verduras, cozinhar bem as carnes e vegetais.
A doença
A toxoplasmose, cujo nome popular é doença do gato, é uma doença infecciosa
causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Este protozoário é
facilmente encontrado na natureza e pode causar infecção em grande número
de mamíferos e pássaros no mundo todo.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a doença pode ocorrer
pela ingestão de oocistos (onde o parasita se desenvolve) provenientes do solo,
areia, latas de lixo contaminadas com fezes de gatos infectados; ingestão de
carne crua e mal cozida infectada com cistos, especialmente carne de porco e
carneiro; ou por intermédio de infecção transplacentária, ocorrendo em 40% dos
fetos de mães que adquiriam a infecção durante a gravidez.
Fonte: google.com.br

DOENÇA DE CHAGAS
.

Local de ocorrência: Amapá
Data da informação: 22/08/2018
Fonte da informação: g1.globo.com (fonte informal)
Comentários:
Somente no mês de agosto, nove casos de doença de Chagas foram registrados
no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. Cinco pessoas da mesma
família foram infectados. A maioria dos casos surgiu no bairro Hospitalidade. Duas
pessoas doentes vieram do Afuá, interior do Pará.
A suspeita da Secretaria de Saúde do município é que a doença tenha sido
transmitida através do consumo do açaí contaminado pelas fezes do inseto
barbeiro. Para o titular da pasta, Rosivano Albuquerque, a distribuição demasiada
do produto no período de alta safra pode ter influenciado na manipulação irregular
do fruto.
“Estamos entrando nesse conceito de que houve a questão da alta safra, inclusive,
soubemos que estavam dando açaí. Começamos a suspeitar que havia algumas
empresas que trabalham na manipulação sem passar por todos os procedimentos
técnicos necessários”, alertou o gestor.
Cerca de vinte batedeiras de açaí foram notificadas pela Vigilância Sanitária por
diversas irregularidades. Numa delas foi identificado que não se filtrava a água e
que o açaí ficava próximo de animais. Os lugares fiscalizados, segundo a
Vigilância, não atendiam ao mínimo da exigência de cuidados com a higiene.
As empresas receberam um prazo para se regularizarem, caso isso não ocorra,
ficaram sujeitas a aplicação de multa ou até mesmo a interdição.
A santanense Samara Jardim conta que o filho Pedro, de 8 anos, foi o primeiro da
família a sentir os sintomas da doença, como febre e dor de cabeça e nas
articulações, além de tontura. O caso chegou a ser confundido com outras
doenças, mas o resultado deu positivo para Chagas.
Duas tias e os avôs de Pedro também foram diagnosticados com a doença, que
pode causar insuficiência cardíaca congestiva. Núbia de Freitas, tia do garoto, teve
lesões no coração devido a falta de tratamento ao pensar que estava sofrendo de
outra doença.
“A gente fez cardio e bateu eletro também. E aí, a médica disse que afetou um
pouco o coração, porque ficou bem machucado devido os vários dias que
passamos com a doença, sem saber o que era”, relatou Núbia.

Fonte: google.com.br

MALÁRIA
.

Local de ocorrência: Minas Gerais
Data da informação: 22/08/2018
Fonte da informação: em.com.br (fonte informal)
Comentários:
O avanço de mais uma doença pela Região Sudeste do país liga o alerta das
autoridades de saúde de Minas Gerais. Municípios do Espírito Santo vivem um surto
de malária – doença causada por parasitas e que pode levar a morte se o tratamento
não for iniciado em 48 horas após o início dos sintomas. No território mineiro, 20
casos foram confirmados neste ano, mas todos importados. Porém, outras cinco
notificações suspeitas estão em investigação.
Boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (22/08), pela Secretaria de Estado
de Saúde (SES) mostra que os casos suspeitos estão concentrados na Regional de
Saúde de Governador Valadares, na Região do Rio Doce. Foram três notificações
em Mantena, outra em Conselheiro Pena, e mais uma em Galiléia. Os materiais
genéticos dos pacientes com suspeita da doença estão seno analisados no
laboratório da faculdade de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG).
Segundo a SES, as notificações foram registradas a partir de 17 de agosto. “Nenhum
dos casos apresentou sinais de gravidade, sendo que não foram registrados óbitos.
Atualmente, os casos encontram-se em investigação, que inclui a realização
detalhada de diagnóstico laboratorial para verificar a presença do parasito”, informou
a pasta. A investigação epidemiológica dos casos indicam uma estreita ligação com
as atividades econômicas realizadas na região, como cafeicultura e extração de
pedras.
Nesta época do ano, há um grande fluxo de pessoas de Minas Gerais que trabalham
no Espírito Santo na colheita de café. Os casos suspeitos são de moradores que
fazem essa migração. O estado capixaba tem 137 casos confirmados da doença.

Todavia, são encontrados picando durante todo o período noturno, em menor
quantidade. A malária não é uma doença contagiosa. Ou seja, uma pessoa doente
não é capaz de transmitir a doença diretamente a outra pessoa. É necessário o vetor
para realizar a transmissão. Apenas as fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles
são capazes de transmitir a malária”, informou a SES/MG.
Os sintomas da malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça,
que podem ocorrer de forma cíclica. Alguns pacientes podem ter, ainda, náuseas,
vômitos, cansaço e falta de apetite. Em seu estágio mais grave, a doença provoca
aparecimento de um ou mais destes sintomas: prostração, alteração da consciência,
dispnéia ou hiperventilação, convulsões, hipotensão arterial ou choque, hemorragias,
entre outros sinais. “O tratamento deve ser iniciado imediatamente após o início dos
sintomas, uma vez que o atraso está associado a um maior risco de gravidade e
óbito. O tratamento indicado depende de alguns fatores, como a espécie do
protozoário infectante; a idade do paciente; condições associadas, tais como
gravidez e outros problemas de saúde; além da gravidade da doença”, alertou a
Secretaria. O tratamento é oferecido em todas as unidades do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Minas Gerais passou por um surto recente da doença. Em dezembro de 2016, seis
pessoas contraíram malária no garimpo de Areinha, no município de Diamantina, no
Vale do Jequitinhonha. O surto levou a Secretaria de Estado de Saúde (SES) a tomar
medidas preventivas e a emitir alerta para outras cidades.

Assim que houve a comunicação dos casos suspeitos no Espírito Santo, a SES/MG
informou que enviou um alerta para todas as unidades regionais. Foram realizadas
visitas em Mantena e Nova Belém, que fazem divisa aos municípios capixabas que
estão com surto da enfermidade. Nas áreas de risco, foram distribuídos repelentes,
para prevenção dos insetos transmissores da doença.
A malária é mais uma doença transmitida por insetos. A transmissão é por meio da
picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por Plasmodium, um tipo de
protozoário. “Estes mosquitos são mais abundantes ao entardecer e ao amanhecer.

Fonte: google.com.br

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 20/08/2018
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 pela doença. Atualmente estão ativas 247 Unidades Sentinelas,
137 de SG; 110 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 neste informe referem-se ao período entre as
semanas epidemiológicas (SE) 01 a 33 de 2018, ou seja, casos com início de
sintomas de 31/12/2017 a 18/08/2018.
A positividade para influenza e outros vírus respiratórios entre as amostras com
resultados cadastrados e provenientes de unidades sentinelas foi de 30,5%
(3.552/11.662) para SG e de 40,3% (804/1.993) para SRAG em UTI.
Foram confirmados para Influenza 27,5% (6.004/21.832) do total de amostras
com classificação final de casos de SRAG notificados na vigilância universal,
com predomínio do vírus Influenza A(H1N1)pdm09. Entre as notificações dos
óbitos por SRAG, 30,7% (1.208/3.936) foram confirmados para influenza, com
predomínio do vírus Influenza A(H1N1)pdm09.

Fonte: google.com.br

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 20/08/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
VIGILÂNCIA SENTINELA DE INFLUENZA

SÍNDROME GRIPAL
Até a SE 33 de 2018 as unidades sentinelas de SG coletaram 13.981 amostras – é preconizada a coleta de 05 amostras semanais por unidade sentinela.
Destas, 11.662 (83,4%) possuem resultados inseridos no sistema e 30,5% (3.552/11.662) tiveram resultado positivo para vírus respiratórios, das quais
2.120 (59,7%) foram positivos para influenza e 1.432 (40,3%) para outros vírus respiratórios (VSR, Parainfluenza e Adenovírus). Dentre as amostras
positivas para influenza, 916 (43,2%) foram decorrentes de influenza A(H1N1)pdm09, 280 (13,2%) de influenza B, 115 (5,4%) de influenza A não subtipado
e 809 (38,2%) de influenza A(H3N2). Entre os outros vírus respiratórios houve predomínio da circulação 893 (62,4%) de VSR (Figura1).
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 33.

As regiões Sul, Sudeste, apresentam
respectivamente
as
maiores
quantidades de amostras positivas,
com destaque para a maior
circulação de Influenza A(H3N2),
A(H1N1)pdm09 e VSR. A região
Nordeste apresenta uma maior
circulação
de
Influenza
A(H1N1)pdm09 e as regiões CentroOeste e Norte de VSR (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
A(H1N1)pdm09 e A(H3N2). Entre os
indivíduos menores de 10 anos
ocorre uma maior circulação de VSR
e Influenza A(H1N1)pdm09.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 20/08/2018
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 2.360 coletas, sendo 1.993 (84,4%) apresentam seus resultados
inseridos no sistema. Dentre estas, 804 (40,3%) tiveram resultado positivo para vírus respiratórios (Influenza, VSR, Parainfluenza e Adenovírus), das quais
326 (40,5%) para influenza e 478 (59,5%) para outros vírus respiratórios (VSR, Parainfluenza e Adenovírus). Das amostras positivas para influenza foram
detectados 186 (57,1%) para influenza A(H1N1)pdm09, 21 (6,4%) para influenza A não subtipado, 22 (6,7%) para influenza B e 97 (29,8%) influenza
A(H3N2). Entre os outros vírus evidencia-se o predomínio de 424 (88,7%) 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 33.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 20/08/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde

VIGILÂNCIA UNIVERSAL DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
Até a SE 33 de 2018 foram notificados 27.325 casos de SRAG, sendo 21.832 (79,9%) com amostra processada e com resultados inseridos no sistema.
Destas, 27,5% (6.004/21.832) foram classificadas como SRAG por influenza e 22,5% (4.922/21.832) como outros vírus respiratórios. Dentre os casos de
influenza 3.599 (59,9%) eram influenza A(H1N1)pdm09, 604 (10,1%) influenza A não subtipado, 399 (6,6%) influenza B e 1.402 (23,4%) influenza
A(H3N2), (Figura 3 e Anexo 2). Os casos de SRAG por influenza apresentaram uma mediana de idade de 37 anos, variando de 0 a 107 anos. Em relação
à distribuição geográfica (Anexos 2 a 4), a região Sudeste registrou o maior número de casos de SRAG por influenza 46,7% (2.802/6.004).
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 33.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 20/08/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS
Até a SE 33 de 2018 foram notificados 3.936 óbitos por SRAG, o que corresponde a 14,4% (3.936/27.325) do total de casos. Do total de óbitos notificados,
1.208 (30,7%) foram confirmados para vírus influenza, sendo 814 (67,4%) decorrentes de influenza A(H1N1)pdm09, 118 (9,8%) influenza A não subtipado, 62
(5,1%) por influenza B e 214 (17,7%) influenza A(H3N2) (Figura 4 e Anexo 2). O estado com maior número de óbitos por influenza é São Paulo, com 43,0%
(520/1.208), 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 33.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 20/08/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS

Entre os óbitos por influenza, a mediana da idade foi de 56 anos, variando de 0 a 107 anos. A taxa de mortalidade por influenza no Brasil está
em 0,58/100.000 habitantes. Dos 1.208 indivíduos que foram a óbito por influenza, 903 (74,8%) apresentaram pelo menos um fator de risco
para complicação, com destaque para Adultos ≥ 60 anos, cardiopatas, pneumopatas e diabetes mellitus . Além disso, 937 (77,6%) fizeram uso
de antiviral, com mediana de 4 dias entre os primeiros sintomas e o início do tratamento, variando de 0 a 94 dias. Recomenda-se iniciar o
tratamento preferencialmente 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 33.

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 33.

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 33.

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 33.

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 33.

EVENTOS INTERNACIONAIS
Semana Epidemiológica 34/2018
(19/08/2018 a 25/08/2018)

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

CÓLERA
.

Local de ocorrência: Argélia
Data da informação: 24/08/2018
Fonte da informação: ultimosacontecimentos.com.br (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

Pelo menos uma pessoa morreu e 41 foram internadas por conta de um surto
de cólera em quatro províncias do norte da Argélia, informou sexta-feira
(24/08) a imprensa local.
Segundo os veículos argelinos, os doentes já confirmados foram postos em
quarentena no hospital de Boufarik, na capital.
Outras 65 pessoas estão sendo examinadas para ver se contraíram a
doença, considerada erradicada na Argélia desde 1996.
Todos os casos foram detectados nas províncias de Argel, Tipasa, Bouira e
Blida, nas quais se concentra grande parte da população do país.

A cólera é uma infecção intestinal aguda causada pela ingestão de alimentos
ou água contaminada com a bactéria "vibrio cholerae".
Embora não apresente sintomas nos casos mais moderados, nos mais
severos pode causar a morte em poucas horas se o infectado não receber
tratamento.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 143 mil pessoas morrem por
ano no mundo devido a esta doença, que afeta principalmente países em
guerra ou que sofrem pobreza e catástrofes naturais.

Além disso, o surto gerou uma polêmica no país, depois que vários médicos
consultados pelo jornal digital "Tout Sul l'Algérie" culparam o governo e
acusaram o Ministério da Saúde de negligência.
De acordo com esse veículo, tanto os funcionários do Ministério como os
pesquisadores do Instituto Pasteur de Argel sabiam do problema desde 20
de agosto, mas optaram por não informar imediatamente às equipes
médicas.
A princípio, representantes do Ministério da Saúde chegaram a afirmar,
inclusive, que se tratava de casos de gastroenterite e, após a internação de
vários pacientes, afirmaram que a causa era uma "intoxicação de origem
desconhecida".
Posteriormente, o diretor de prevenção do Ministério, Djamel Fourar, admitiu
a presença da doença, mas ressaltou que são casos "isolados", cuja origem
seria a falta de higiene, por isso descartou declarar estado de emergência.
Os especialistas, no entanto, insistem em excluir a causa por poluição da
água e privilegiam a hipótese do consumo de frutas e verduras
contaminadas, à espera das conclusões do laboratório.
Fonte: google.com.br

FEBRE DO NILO OCIDENTAL
.

Local de ocorrência: Europa
Data da informação: 21/08/2018
Fonte da informação: Organização Mundial da Saúde (OMS)
COMENTÁRIOS:

Infecções por vírus do Nilo Ocidental aumentaram acentuadamente em 2018
em comparação com os 4 anos anteriores. Isto se deve em grande parte ao
início precoce da temporada de transmissão de 2018 na Região Europeia da
OMS, que normalmente dura de julho a outubro. A temporada deste ano foi
caracterizada por altas temperaturas e longos períodos chuvosos, seguidos
de clima seco. Tais condições meteorológicas têm contribuído para a
reprodução e propagação de mosquitos.
Um total de 401 infecções humanas autóctones por FNO (Febre do Nilo
Ocidental) foram relatadas por países europeus este ano, até 16 de agosto,
incluindo 22 mortes, de acordo com dados do Centro Europeu de Prevenção
e Controle de Doenças (ECDC). Os países mais afetados incluem a Sérvia
(126 casos), a Itália (123), a Grécia (75), a Hungria (39) e a Romênia (31).
Todas estas áreas foram afetadas pela FNO no passado.
Os residentes ou viajantes das áreas afetadas pela FNO estão em risco de
infecção. Apenas 20% dos indivíduos infectados apresentarão sintomas.
Certos grupos populacionais (por exemplo, idosos, mulheres grávidas,
pessoas imunocomprometidas) correm maior risco de desenvolver uma
forma neuroinvasiva da doença.
A infecção FNO é transmitida aos seres humanos através da picada de um
mosquito infectado, principalmente do gênero Culex. A infecção também
pode acontecer por meio de transfusão de sangue ou transplantes de órgãos
/ tecidos / células. Além dos humanos, a FNO também pode causar doenças
graves e morte em cavalos e burros. As aves são os hospedeiros naturais do
vírus.
Embora 80% das pessoas infectadas não apresentem sintomas, em 20% dos
casos o vírus evoluirá para febre do Nilo Ocidental (FNO) - uma doença febril
do tipo gripal caracterizada por um início abrupto de febre moderada a alta
com dor de cabeça, dor de garganta , dores musculares e nas articulações,
dores nas costas, fadiga, náuseas e diarreia.

Não há tratamento específico para FNO em humanos que não seja a terapia
sintomática. Isso geralmente envolve hospitalização, fluidoterapia
intravenosa e suporte respiratório. A recuperação é rápida em crianças e
mais lenta em adultos, mas geralmente completa, e é frequentemente
acompanhada por dor e fraqueza muscular a longo prazo.
Menos de 1% das pessoas infectadas apresentam sintomas graves, como
meningite ou encefalite. Dos pacientes que desenvolvem a forma
neuroinvasiva da doença, 4 a 14% morrerão.
Desde que a infecção humana pela FNO foi descrita pela primeira vez na
Europa nos anos 50, muitos surtos foram relatados na Região Europeia. O
surto europeu mais grave de FNO até agora ocorreu na Romênia em 19961997.
A OMS trabalha com os países para reduzir os riscos de FNO e outras
doenças infecciosas transmitidas por vetores. Apoia-os na prestação de
assessoria de saúde pública aos cidadãos em risco e na implementação de
atividades de prevenção, vigilância e controle, bem como na gestão eficaz de
casos e surtos.
A implementação do Quadro Regional de Vigilância e Controlo de Vectores
de Mosquitos Invasivos e de Doenças Transmitidas por Vectores 2014-2020
será debatida na 68ª sessão do Comitê Regional da OMS para a Europa, a
ser realizado em Roma, Itália, em 17 - 20 de setembro de 2018.

SARAMPO
.

Local de ocorrência: Europa
Data da informação: 20/08/2018
Fonte da informação: Organização Mundial da Saúde (OMS)
COMENTÁRIOS:
Mais de 41.000 crianças e adultos na Região Europeia foram infectados com o
sarampo nos primeiros 6 meses de 2018. O número total para este período excede
em muito os 12 meses reportados para todos os outros anos desta década. Até
agora, o maior total anual de casos de sarampo entre 2010 e 2017 foi de 23.927 para
2017, e o mais baixo foi de 5.273 para 2016. Relatórios mensais de países também
indicam que pelo menos 37 pessoas morreram devido ao sarampo até agora este
ano.
"Após o menor número de casos da década em 2016, estamos vendo um aumento
dramático em infecções e surtos estendidos", diz o Dr. Zsuzsanna Jakab, diretor
regional da OMS para a Europa. “Pedimos a todos os países que implementem
imediatamente medidas amplas e adequadas ao contexto para impedir a propagação
dessa doença. A boa saúde para todos começa com a imunização e, enquanto esta
doença não for eliminada, não estamos cumprindo os compromissos do Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável. ”
Sete países da Região tiveram mais de 1.000 infecções em crianças e adultos este
ano (França, Geórgia, Grécia, Itália, Federação Russa, Sérvia e Ucrânia). A Ucrânia
foi a mais atingida, com mais de 23 mil pessoas afetadas; isso representa mais da
metade do total regional. Mortes relacionadas ao sarampo foram relatadas em todos
esses países, com a Sérvia registrando o maior número de 14.
De acordo com a última avaliação da Comissão Europeia de Verificação Regional
para Eliminação do Sarampo e Rubéola (RVC), divulgada, 43 dos 53 Estados
Membros da Região interromperam a disseminação endêmica do sarampo e 42
interromperam a rubéola (com base nos relatórios de 2017).
Ao mesmo tempo, o RVC expressou preocupação com a vigilância inadequada da
doença e baixa cobertura de imunização em alguns países. Também concluiu que as
cadeias de transmissão do sarampo continuaram por mais de 12 meses em alguns
países que interromperam a disseminação endêmica da doença, revertendo seu
status para endêmico.
"Esse revés parcial demonstra que todas as pessoas que não estão imunes
continuam vulneráveis, não importa onde morem, e todos os países devem continuar
pressionando para aumentar a cobertura e fechar as lacunas de imunidade, mesmo
depois de terem interrompido ou eliminado o status", disse o diretor Nedret Emiroglu,

da Divisão de Emergências de Saúde e Doenças Transmissíveis no Escritório
Regional da OMS para a Europa.
O vírus do sarampo é extremamente contagioso e se espalha facilmente entre os
indivíduos suscetíveis. Para evitar surtos, pelo menos 95% da cobertura vacinal com
2 doses de vacina contra o sarampo é necessária em todas as comunidades, assim
como esforços para alcançar crianças, adolescentes e adultos que perderam a
vacinação de rotina no passado.
Enquanto a cobertura vacinal com 2 doses de vacina contra o sarampo aumentou de
88% das crianças elegíveis na Região em 2016 para 90% em 2017, persistem
grandes disparidades no nível local: algumas comunidades relatam mais de 95% de
cobertura e outras abaixo de 70% .
A OMS está trabalhando de perto com os Estados-Membros que atualmente
enfrentam surtos para implementar medidas de resposta, incluindo maior imunização
rotineira e suplementar, bem como maior vigilância para detectar rapidamente os
casos. A OMS também está trabalhando com outros países para atingir o limite de
95%.
“Nesta conjuntura de meio termo para o Plano de Ação Europeu de Vacinas,
devemos celebrar nossas conquistas, sem perder de vista aqueles que ainda estão
vulneráveis e cuja proteção requer nossa atenção urgente e permanente”, conclui o
Dr. Jakab. “Nós podemos parar esta doença mortal. Mas nós não teremos sucesso a
menos que todos façam a sua parte: imunizar seus filhos, eles mesmos, seus
pacientes, suas populações - e também lembrar aos outros que a vacinação salva
vidas ”.
Todos os 53 países da Região irão rever os progressos a médio prazo em direção
aos objetivos do Plano de Ação Europeu para Vacinas na 68ª sessão do Comitê
Regional da OMS para a Europa, que acontecerá em Roma, Itália, em 17-20 de
setembro de 2018.

MERS-CoV
.

Local de ocorrência: Inglaterra
Data da informação: 24/08/2018
Fonte da informação: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COMENTÁRIOS:
Um novo caso de coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio
(MERS-CoV) foi confirmado pela Public Health England (PHE) em 23 de agosto.
As autoridades de saúde estão identificando contatos próximos do paciente
como medida de precaução. Este é o quinto caso de MERS-CoV diagnosticado
na Inglaterra, onde não há casos desde 2013.
O paciente é um residente do Oriente Médio, onde acredita-se que foram
infectados antes de viajar para o Reino Unido. O caso foi inicialmente internado
em um hospital em Leeds e, posteriormente, transferido para o Royal Liverpool
Hospital, um centro especialista em doenças infecciosas respiratórias. O
paciente está atualmente estável e recebendo tratamento.
As autoridades nacionais estão atualmente identificando contatos próximos com
o indivíduo para monitorar seus sintomas e fornecer conselhos de saúde. Isso
inclui um pequeno número de passageiros que viajaram nas proximidades do
paciente em vôo da Saudi Arabian Airlines SV123 para o Reino Unido em 16 de
agosto. Na sua avaliação do risco, o ECDC recomenda que os contactos
próximos dos casos confirmados sejam monitorizados quanto aos sintomas
durante 14 dias após a última exposição.
Casos importados de MERS-CoV não são inesperados e foram observados na
Europa antes. Segundo o PHE, o risco de transmissão para a população geral a
partir deste caso é muito baixo. O diagnóstico rápido e o pronto gerenciamento
diminuem o risco de transmissão dentro dos serviços de saúde no Reino Unido.
Os profissionais de saúde devem permanecer vigilantes para os pacientes com
sintomas respiratórios entre os viajantes que retornam do Oriente Médio,
especialmente após contatos com camelos ou centros de saúde na região.
O ECDC está a preparar uma avaliação de risco e mantém-se em contacto
próximo com a Saúde Pública da Inglaterra e a OMS para monitorizar futuros
desenvolvimentos.

Fonte: google.com.br

HANTAVIROSE
.

Local de ocorrência: Estados Unidos
Data da informação: 27/08/2018
Fonte da informação: ProMed-Mail
COMENTÁRIOS:
Uma mulher do nordeste da Dakota do Norte morreu após
adoecer de uma doença rara que se espalhou por
excrementos de roedores infectados, urina e saliva, informou
segunda-feira, 27 de agosto, o Departamento de Estado da
Saúde.
A mulher adulta não identificada ficou doente com a Síndrome
Pulmonar por Hantavírus. As pessoas podem ficar expostas a
hantavirose respirando ar contaminado com o vírus quando
excrementos de roedores, urina ou materiais de nidificação
ficam dispersos, mas não são transmitidos de pessoa para
pessoa.
A mulher teve contato possível com urina de roedores,
excrementos ou roedores no ambiente, de acordo com um
comunicado à imprensa. O nome da paciente e nem a cidade
de residência foram divulgados pela imprensa.
"As pessoas precisam estar atentas à presença ou evidência
de roedores silvestres ou ninhos de roedores quando realizam
atividades de limpeza em casas, galpões ou outros edifícios,
especialmente em áreas rurais", disse Jill Baber,
epidemiologista do departamento, em um comunicado. "É
importante evitar ações que levantem poeira, como varrer ou
aspirar, se sinais de roedores estiverem presentes".
A Secretaria de Estado da Saúde recebeu apenas 16 casos
registrados de hantavirose desde 1993, e oito deles foram
fatais. O último caso relatado foi em 2016.
Os primeiros sintomas incluem febre, dores musculares e no
corpo, fadiga, dor de cabeça, tontura, calafrios, náuseas e
vômitos. A doença progride em poucos dias e pode apresentar
tosse e falta de ar grave.

Fonte: google.com.br

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: República do Congo
Data da informação: 27/08/2018
Fonte da informação: ProMed-Mail
COMENTÁRIOS:
70 casos suspeitos de febre amarela foram notificados no sul do Congo,
anunciou segunda-feira o Ministério da Saúde e População Congolesa.
Entre as medidas de prevenção está a vacinação contra a febre amarela para
todos os viajantes que entram ou saem do país, acrescentou o comunicado.
“Estes 70 casos de febre amarela foram notificados nos distritos sanitários de
Mongo-Pokou, Lumumba, Mvou-Mvou, Ngoyo e Tsama-Dzassi, um distrito de
fronteira com a República de Angola nos departamentos de Kouilou e PointeNoire”, segundo à declaração assinada pela Ministra da Saúde e População,
Jacqueline Lydia Mikolo.
"Convidamos a população congolesa e nossos parceiros de desenvolvimento a
se envolverem na luta contra a febre amarela, que é uma doença mortal", disse
a ministra.

Fonte: google.com.br

POLIOMIELITE
.

Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 23/08/2018
Origem da informação: The Global Polio Erradication Initiative e OPAS

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE POLIOVÍRUS SELVAGEM POR PAÍS

Countries

Year-to-date
2018

Year-to-date
2017

WPV cVDPV WPV
COMENTÁRIOS:
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 17ª reunião do Comitê de Emergência sob o Regulamento Sanitário
Internacional (RSI), em abril de 2018, concluiu que 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. Na República Democrática do Congo, os governadores
provinciais em uma reunião de emergência de alto nível assinaram a "Declaração de
Kinshasa para a Erradicação da Poliomielite", comprometendo-se a fornecer a
necessária supervisão, responsabilização e recursos para melhorar urgentemente a
qualidade da resposta aos surtos.

cVDPV

Total in 2017
WPV cVDPV

Onset of paralysis
of most recent case
WPV

cVDPV

Afeganistão

11

0

6

0

14

0

17/Jul/18

NA

Paquistão

3

0

3

0

8

0

18/May/18

NA

Nigéria

0

5

0

0

0

0

NA

15/Jul/18

República
Democrática
do Congo

0

11

0

8

0

22

NA

24/Jun/18

Síria

0

0

0

33

0

74

NA

21/Sep/17

Somalia

0

5

0

0

0

0

NA

26/May/18

Papua New
Guinea

0

4

0

0

0

0

NA

08/Jul/18

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

Poliovírus selvagem global e casos de poliovírus circulantes
derivados da vacina - últimos 12 meses - em 27 de agosto de 2018

Resumo de novos vírus nesta semana: Afeganistão - duas novas amostras
ambientais positivas para o poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1). República
Democrática do Congo - poliovírus derivado da vacina circulante tipo 2 detectado nas
amostras de fezes de dois contatos saudáveis de dois casos diferentes de AFP
negativos. Nigéria - um novo caso de cVDPV2 e duas novas amostras ambientais
positivas para cVDPV2. Somália - um novo caso de cVDPV2.
CASOS de POLIOVÍRUS SELVAGEM TIPO 1 E POLIOVÍRUS DERIVADO DA VACINA

Total cases
Globally

Year-to-date 2018
WPV
cVDPV
14
25

Year-to-date 2017
WPV
cVDPV
9
41

Total in 2017
WPV
cVDPV
22
96

- in endemic countries

14

5

9

0

22

0

- in non-endemic countries

0

20

0

41

0

96

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

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

INFLUENZA
Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 20/08/2018
Origem da informação: Organização Mundial da Saúde (OMS)

COMENTÁRIOS ADICIONAIS:
Nas zonas temperadas do hemisfério sul, a atividade da gripe permaneceu elevada na América do Sul e continuou a diminuir na África Austral. A
atividade da gripe permaneceu abaixo do limiar sazonal na Austrália e Nova Zelândia e nos níveis inter-sazonais na maior parte da zona
temperada do hemisfério norte. Relatos de atividade da gripe foram relatados como diminuídos em alguns países da América tropical. Em todo o
mundo, os vírus do subtipo A da gripe sazonal foram responsáveis pela maioria das detecções.
Os Centros Nacionais de Influenza
(NICs) e outros laboratórios nacionais de
influenza de 67 países, áreas ou
territórios informaram dados para a
FluNet para o período de 23 de julho de
2018 a 05 de agosto de 2018 (dados de
2018-08-17
03:34:24
UTC).
Os
laboratórios da OMS GISRS testaram
mais de 42.056 espécimes durante esse
período de tempo. 916 foram positivos
para os vírus influenza, dos quais 799
(87,2%) foram tipificados como influenza
A e 117 (12,8%) como influenza B. Dos
vírus subtipo A subtipo, 535 (79,6%)
foram influenza A (H1N1) pdm09 e 137
(20,4%) eram influenza A (H3N2). Dos
vírus B caracterizados, 39 (72,2%)
pertenciam à linhagem B-Yamagata e 15
(27,8%) à linhagem B-Victoria.
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