INFORME EPIDEMIOLÓGICO
CIEVS – PARANÁ
Semana Epidemiológica 03/2018
(14/01/2018 a 20/01/2018)

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

EVENTOS ESTADUAIS
Semana Epidemiológica 03/2018
(14/01/2018 a 20/01/2018)

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

ENVENENAMENTO
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/01/2018
Origem da informação: tnonline.uol.com.br (fonte informal)

COMENTÁRIOS:

A 10ª Regional da Saúde de Cascavel (oeste do Paraná)
confirmou que uma criança residente em Quedas do Iguaçu, na
mesma região do estado, foi envenenada por uma lagarta na
quinta-feira (18/01). Ela já foi submetida ao tratamento com soro e
passa bem. Médicos alertam que é necessário ficar alerta para
evitar o contato com a lagarta, pois o envenenamento pode levar
à morte caso não seja tratado rapidamente e de forma correta.
Os acidentes com uma espécie agressiva de taturana estão
preocupando moradores das regiões oeste e sudoeste do Paraná
e do noroeste de Santa Catarina. Em contato com a pele do ser
humano, a taturana libera toxinas que podem provocar, nos casos
mais graves, quadro hemorrágico e risco de morte.
Um jardineiro de Coronel Vivida (sudoeste do Paraná) podava
árvores e quando começou a recolher os galhos cortados
encostou em uma lagarta Lonomia conhecida como taturana. Ele
procurou o médico após sentir uma forte ardência na mão.
Na unidade de saúde um exame de sangue foi solicitado e
comprovou o veneno da lagarta na vítima. O homem recebeu
ampolas de soro e permaneceu em observação.
Naquela região já foram confirmados três casos de contato com
essa lagarta. Já na cidade de Dionísio Cerqueira em Santa
Catarina, divisa com o Paraná, uma mulher morreu após ter
contato com uma taturana.

Fonte: google.com.br

Quando o calor aumenta, aumenta o número de casos
de envenenamento por animais peçonhentos, inclusive lagartas. A
informação é do Centro de Controle de Envenenamento, vinculado
à Secretaria de Saúde do Paraná. Como explica Tânia Portella
Costa, chefe da Divisão de Vigilância Ambiental - Zoonoses e
Intoxicações da Secretaria de Estado de Saúde, de novembro a
março que estes animais estão mais ativos e, portanto, uma
chance de contato com humanos é maior.
"Na verdade o envenenamento é causado pela penetração das
cerdas das lagartas na pele . Ocorre uma inoculação dessa toxina,
que pode ser local ou sistêmica", diz Tânia. Como reações
sistêmicas, alguns tipos de hemorragia, alteração de tempo de
coagulação, entre outros problemas.
Embora a maior parte dos casos apresente apenas os sintomas no
local de contato, é fundamental procurar ajuda médica sempre que
houver algum incidente envolvendo lagartas.
Com informações dos portais Catve e GazetadoPovo

DEFESA CIVIL
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/01/2018
Fonte da informação: Coordenadoria de Defesa Civil do Paraná
Boletim atualizado de ocorrências de Defesa Civil dos dias 16 a 17/01/2018

Levantamentos realizados
pelas Coordenadorias
Municipais de Defesa Civil, e
sistematizados pela
Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil, relacionado ao
evento Tempestade com chuva
forte, alagamentos e
deslizamentos ocorrido no
período de 16 a 17 de Janeiro
de 2018, é demonstrado
conforme resumo ao lado e
planilha com detalhamento de
cada município no final deste
relatório.

DEFESA CIVIL
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 18/01/2018
Fonte da informação: Coordenadoria de Defesa Civil do Paraná

COMENTÁRIOS:
Em um mês, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil enviou
por mensagem de texto (SMS) 33 alertas de eventos meteorológicos
severos. Os alertas informam sobre as principais ocorrências para a
região, como chuvas intensas, granizos e ventos fortes, e foram enviados
a cerca de 330 mil números de telefones cadastrados. O serviço de
disparo de alertas começou a funcionar em junho de 2017, como projetopiloto, e, em dezembro, foi expandido para todos os 399 municípios
paranaenses, abrindo a possibilidade para todos os cidadãos do Estado
se cadastrarem. Para receber o alerta o usuário precisa enviar por
mensagem o CEP para o número 40199. ANTECIPAR FENÔMENO - O
objetivo do serviço, segundo o subchefe da coordenadoria executiva de
Defesa Civil, major Antônio Hiller, é antecipar o fenômeno natural ao
cidadão para que se proteja em local seguro e, assim, diminua os riscos
de acidentes. “O SMS é a ponta final do trabalho contínuo de
monitoramento, é o contato direto com a população para que possa se
preparar”, disse. CONFIÁVEL- O sistema funciona em parceria com o
Simepar, que emite as previsões meteorológicas considerando o
mapeamento das áreas de risco. Depois a Defesa Civil complementa as
informações coletadas no Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e
Desastres (Cegerd), elabora o alerta e encaminha para a Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil, em Brasília, que dispara as
mensagens. O alerta tem validade de três horas. “O processo leva alguns
minutos até que o alerta esteja no celular cadastrado.

Ele afirma que para o pleno funcionamento do sistema é necessário a
colaboração dos cidadãos. “Se o usuário não cadastrar o CEP, não
teremos a quem enviar as mensagens e a informação se perde”, explicou.
O serviço é gratuito e compatível com todas as operadoras.

Por isso pode acontecer de o usuário receber a informação via SMS, mas
o evento meteorológico já ter se deslocado para outra região. Mesmo
assim é confiável e deve ser levado a sério”, explicou Hiller.
Fonte: google.com.br

DEFESA CIVIL
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 18/01/2018
Fonte da informação: Coordenadoria de Defesa Civil do Paraná

COMENTÁRIOS:

As constantes chuvas ocorridas no Paraná nas últimas semanas
aliadas às temperaturas elevadas exigem mais cuidado com o
Aedes aegypti. O mosquito transmissor da dengue, zika e
chikungunya utiliza focos de água parada para se reproduzir.
Portanto, é necessária a vistoria constante de quintais das
residências, empresas e outros locais para eliminar qualquer
acumulo de água que possa facilitar o desenvolvimento do vetor.
“Não cansamos de reforçar que a melhor maneira de evitar a
dengue e as outras doenças que também podem ser transmitidas
pelo Aedes é por meio da eliminação de possíveis criadouros para
o mosquito. Nosso apelo se estende a toda população do Estado
para que cuidem de suas casas e alertem vizinhos e colegas sobre
a situação”, fala a superintendente de Vigilância em Saúde da
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), Júlia Cordellini.
De acordo com o coordenador da Sala de Situação em Saúde da
Sesa, Raul Bely, a situação está sob controle no Estado, mas os
cuidados não devem parar. De agosto de 2017 até terça-feira
(16/01), foram confirmados 385 casos. No mesmo período, foram
registrados sete casos de chikungunya e nenhum de zika. Desde o
início de 2017, também não foi registrada nenhuma morte pelas
doenças no Paraná. Os municípios com maior número de casos
confirmados são: Maringá (141), Foz do Iguaçu (39) e Cambé (20).
Os municípios de Tamboara e Itaipulândia têm as maiores
incidências do vírus, apresentando de 100 a 300 casos a cada 100
mil habitantes. “Com o calor, o mosquito também se desenvolve
mais rápido.

Por isso a limpeza dos jardins, varandas e qualquer espaço aberto
deve ocorrer, no mínimo, a cada sete dias. Em 10 minutos já é
possível eliminar os criadouros e evitar que a dengue esteja em sua
própria casa”, ressalta Bely.

Fonte: google.com.br

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 22/01/2018
Origem da informação: massanews.com (fonte informal)

COMENTÁRIOS:

As unidades de saúde de Curitiba terão dias específicos para a vacinação
contra a febre amarela. A medida foi divulgada na segunda-feira (22/01) e
adotada para atender os usuários que pretendem se imunizar contra a
doença, especialmente aqueles que irão viajar para locais em que a
vacinação é obrigatória.
A imunização é recomendada a pessoas com nove meses a 59 anos que
nunca se vacinaram contra a febre amarela. O objetivo do cronograma é
otimizar o uso das doses. “Cada frasco de vacina contém cinco doses e,
depois de aberto, tem de ser utilizado em até seis horas, se não precisa
ser descartado. Adotamos essa escala para que possamos usar
integralmente nossos lotes de vacina”, explica a médica infectologista da
Secretaria Municipal da Saúde Marion Burger.
Em geral, o horário de vacinação é das 10h às 16h, mas cabe a cada
unidade de saúde definir o horário para as aplicações.
A vacina precisa ser tomada pelo menos dez dias antes do embarque e é
necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação.
Usuários fora da faixa etária de nove meses a 59 anos é necessário
apresentar também prescrição médica.
Curitiba não tem circulação do vírus da febre amarela e por isso sempre
foi considerada área sem recomendação de vacina. Também não tem
notificação de morte de macacos por febre amarela. Por isso, a
recomendação para a vacinação é para as pessoas que têm viagem
programada.
Fonte: google.com.br

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 19/01/2018
Origem da informação: oparana.com.br (fonte informal)
COMENTÁRIOS:
Mais preocupante que o alastramento da febre amarela urbana é a
possibilidade de uma nova epidemia de gripe, sobretudo a do tipo
influenza A (H3N2), neste ano. O alerta é do chefe da 10ª. Regional da
Saúde de Cascavel, Miroslau Bailak, que reconhece que, se o público alvo
não se imunizar corretamente, poderá haver uma nova epidemia da
doença.
Essa condição se desenha a partir da enxurrada de casos registrados nos
Estados Unidos neste momento em que o país vive um dos invernos mais
rigorosos do último século. A situação se potencializaria com a facilidade
das idas e vindas de brasileiros e de americanos de lá para cá trazendo e
potencializando a presença do vírus.
O reforço a esse alerta vem com um dado preocupante, obtido a partir da
avaliação final apresentada no boletim epidemiológico da gripe, divulgado
esta semana pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), referente aos
casos de influenza no Paraná em todo o ano passado.
Mesmo sem um inverno rigoroso em 2017, a região oeste teve 51
diagnósticos de gripe do tipo influenza e um total de 14 mortes. O maior
número de casos e de mortes foi na 9ª. Regional da Saúde de Foz do
Iguaçu, com 37 casos de gripe confirmados e 12 mortes, seguida pela 10ª.
Regional de Saúde de Cascavel, com oito casos e uma morte, e pela 20ª.
Regional de Toledo, com seis casos e uma morte.

Fonte: google.com.br

O único caso de gripe H1N1 registrado no Paraná em 2017 foi na região,
precisamente na abrangência da 9ª. Regional de Saúde de Foz do Iguaçu.
Não houve mortes por gripe A no Estado em 2017.
A situação mais alarmante diz repeito à gripe A H3N2, considerada prima
do H1N1. Na região, foram confirmados 28 casos ano passado, enquanto
em todo o Paraná foram 210.

O número de óbitos por influenza no oeste correspondeu a 27% de todas
as mortes provocadas pela doença no Estado ano passado, revela o
boletim.

Morreram no oeste em decorrência da ação desse vírus oito pessoas, e,
no Estado, 35. Não houve casos de influenza A não subtipado no oeste
em 2017 e em todo o Paraná houve apenas um registro e sem morte.

Quanto ao total de casos registrados na região, eles representaram 15%
dos contabilizados no Paraná, onde houve 339 diagnósticos positivos e 52
óbitos em decorrência do vírus.

A influenza B foi confirmada em 22 pacientes na região oeste e, desses,
seis morreram. Em todo o Estado foram confirmados 127 diagnósticos,
com um total de 17 óbitos.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 15/01/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

COMENTÁRIOS:

A vigilância da influenza e dos outros vírus respiratórios é realizada
pela vigilância universal dos casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) dos internados e óbitos e pela vigilância sentinela,
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 15 Regionais de
Saúde (RS) e 17 municípios no Estado do Paraná. O objetivo desta
vigilância é identificar o comportamento do vírus influenza.
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 de todos os internados
e 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 52 de 2017.

Perfil Epidemiológico dos casos e óbitos de SRAG no Paraná

Do dia 01 de janeiro até o dia 30 de dezembro de 2017 foram
notificados 4.388 casos de SRAG residentes no Paraná. Destes,
7,7% (339) foram confirmados para influenza (Tabela 1).
Dos 592 óbitos notificados por SRAG, 8,8% (52) foram confirmados
para o vírus influenza (Tabela 1).

Tabela 1 – Casos e óbitos de SRAG segundo classificação final, residentes no
Paraná, 2017 até a SE 52.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 15/01/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

COMENTÁRIOS:

Gráfico 1 - Distribuição dos casos de SRAG, segundo agente etiológico e SE do início dos
sintomas, residentes no Paraná, 2017 até a SE 52.

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 15/01/2018
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, 2017.

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 15/01/2018
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, 2017.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 15/01/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das
Doenças Transmissíveis

Gráfico 2 – Casos de SRAG de Influenza segundo gênero, Paraná,
2017.

COMENTÁRIOS:
Em relação ao gênero dos casos de SRAG por Influenza, foi observada diferença
entre eles. O gênero feminino apresentou 51,9% (176/339) dos casos e o gênero
masculino 48,1% (163/339) (Gráfico 2). Em relação aos óbitos de SRAG por
Influenza, o gênero feminino apresentou 34,6% (18/52) dos casos e o gênero
masculino 65,4% (34/52) (Gráfico 3).

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.

Gráfico 3 – Óbitos de SRAG de Influenza segundo gênero,
Paraná, 2017.

A faixa etária mais acometida referente aos casos e óbitos de SRAG por
influenza foi acima dos ≥ 60 anos, com 45,7% (155/339) e 76,9% (40/52)
respectivamente (Tabelas 3 e 4). Os casos de SRAG por Influenza apresentaram
no Paraná uma mediana de idade de 54 anos, variando de 0 a 99 anos e, no
Brasil, mediana de idade de 44 anos, variando de 0 a 107 anos. Entre os óbitos
por Influenza, a mediana de idade no Paraná foi de 71 anos, variando de 0 a 98
anos e no Brasil a mediana foi de 61 anos, variando de 0 a 98 anos.

Tabela 4 - Óbitos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral,
residentes no Paraná, 2017 até a SE 52

Tabela 3 – Casos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral,
residentes no Paraná, 2017 até a SE 52

Faixa
etária

Influenza
Influenza
A(H1N1)pdm09 A(H1) Sazonal

Influenza
A(H3N2)

Influenza A
não subtipado

Influenza
B

Total
Influenza

Casos
%
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos
< 2 anos
0
0,0
0
0,0
12
5,7
0
0,0
11
8,6
23
2 a 4 anos
0
0,0
0
0,0
5
2,4
0
0,0
5
3,9
10
5 a 9 anos
0
0,0
0
0,0
12
5,7
1
100,0
11
8,6
24
10 a 19 anos
0
0,0
0
0,0
17
8,1
0
0,0
14
10,9
31
20 a 29 anos
1
100,0
0
0,0
18
8,6
0
0,0
6
4,7
25
30 a 39 anos
0
0,0
0
0,0
12
5,7
0
0,0
5
3,9
17
40 a 49 anos
0
0,0
0
0,0
7
3,3
0
0,0
14
10,9
21
50 a 59 anos
0
0,0
0
0,0
21
10,0
0
0,0
12
9,4
33
≥ 60 anos
0
0,0
0
0,0
105
50,2
0
0,0
50
39,1
155
TOTAL
1
100
0
0
209
100
1
100
128
100
339
Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.

%
6,8
2,9
7,1
9,1
7
5,0
6,2
9,7
45,7
100

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

Influenza
Influenza
A(H1N1)pdm09 A(H1) Sazonal
Óbitos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Óbitos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Influenza
A(H3N2)

Influenza A
não subtipado

Óbitos % Óbitos
1
2,9
0
0
0,0
0
0
0,0
0
1
2,9
0
0
0,0
0
0
0,0
0
2
5,7
0
1
2,9
0
30 85,7
0
35 100,0 0

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Influenza
B
Óbitos
0
0
0
2
0
0
2
3
10
17

Total
Influenza

% Óbitos %
0,0
1
1,9
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
11,8
3
5,8
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
11,8
4
7,7
17,6
4
7,7
58,8 40 76,9
100
52
100

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 15/01/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

COMENTÁRIOS:
Dos casos de SRAG por Influenza no Paraná, 75,2% (255/339) tinham
pelo menos um fator de risco para complicação, predominando os idosos,
doenças cardiovasculares crônicas e pneumopatias crônicas (Tabela 5).
Entre os óbitos por Influenza, no Paraná 86,5% (45/52) apresentaram
pelo menos um fator de risco para complicação e 38,5%(20/52) eram
vacinados (Tabela 6) e, no Brasil 78,9% (393/498) apresentaram pelo
menos um fator de risco para complicação, com destaque para Adultos ≥
60 anos, cardiopatas, pneumopatas, diabéticos e outros.
Tabela 5 – Casos de SRAG por Influenza segundo fator de risco e
utilização de antiviral, residentes no Paraná, 2017 até a SE 52.

Tabela 6 – Óbitos de SRAG por Influenza segundo fator de risco e
utilização de antiviral, residentes no Paraná, 2017 até a SE 52.
Óbitos por Influenza (N=52)

Casos por Influenza (N=339)

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

No Paraná dos 73,1% (38/52) indivíduos que foram a óbito por Influenza e
fizeram uso do antiviral, a mediana foi de 3 dias entre os primeiros sintomas
e o início do tratamento, variando 0 a 18 dias e no Brasil, dos 498 indivíduos
que foram a óbito por Influenza, 343 (68,9%) fizeram uso de antiviral, com
mediana de 4 dias entre os primeiros sintomas e o início do tratamento,
variando de 0 a 32 dias.

n
255
155
80
69
51
33
27
20
19
13
4
3
3
1
1
253
110

%
75,2
45,7
23,6
20,4
15,0
9,7
8,0
5,9
5,6
3,8
1,2
0,9
0,9
0,3
0,3
74,6
32,4

Vacinados
97
72
32
25
23
10
14
7
7
7
1
1
2
0
0

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.
Obs: Um mesmo óbito pode ter mais de um fator de risco.

% vacinados
38,0
46,5
40,0
36,2
45,1
30,3
51,9
35,0
36,8
53,8
25,0
33,3
66,7
0,0
0,0

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

n
45
40
21
18
14
11
4
3
1
1
0
0
0
0
0
38
20

%
86,5
76,9
40,4
34,6
26,9
21,2
7,7
5,8
1,9
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73,1
38,5

Vacinados
19
18
9
7
4
7
3
1
1
0
0
0
0
0
0

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.
Obs: Um mesmo óbito pode ter mais de um fator de risco.

% vacinados
42,2
45,0
42,9
38,9
28,6
63,6
75,0
33,3
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 15/01/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

COMENTÁRIOS:
Comparando os anos de 2013 a 2017* dos casos de SRAG por Influenza, fica evidente uma mudança da sazonalidade no ano de 2016, o que configurou
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 2017 até a SE 52.

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 15/01/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância
das Doenças Transmissíveis

COMENTÁRIOS:
Tabela 7 - Casos e óbitos de SRAG segundo subtipo viral, residentes no
Paraná, 2013 a 2017 até a SE 52.

Em relação aos tipos de vírus Influenza no Paraná, em 2013 houve o
predomínio dos casos de SRAG por Influenza B, com 44,5% (401/902)
e Influenza A(H1N1)pdm09 com 42,6% (384/902) e 71,2% (47/66) dos
óbitos por Influenza A(H1N1)pdm09. Em 2014 houve o predomínio da
Influenza A(H3N2) com 72,4% (165/228) dos casos e 50,0% (8/16) dos
óbitos por este vírus. Em 2015 também predominou a Influenza
A(H3N2) com 54,9% (124/226) e 45,8% (11/24) dos óbitos por este
vírus. Em 2016, predominou a Influenza A(H1N1)pdm09, com 88,9%
(1084/1219) dos casos e 91,2% (217/238) dos óbitos. Já em 2017, há
predominância da Influenza A(H3) Sazonal com 61,7% (209/339) dos
casos e, ocorrência de 67,3% (35/52) dos óbitos por Influenza A(H3)
Sazonal (Tabela 7).

2013

Classificação Final
Influenza A(H1N1)pdm09

2014

2015

2016

2017*

Casos Óbitos Casos Óbitos Casos Óbitos Casos Óbitos Casos Óbitos
1
0
384
47
48
8
39
4
1084 217

Influenza A(H1) Sazonal*

6*

0

0

0

4*

1*

1*

1*

0

0

Influenza A(H3) Sazonal

114

6

165

8

124

11

4

1

209

35

Influenza A não subtipado

3

0

1

0

0

0

55

14

1

0

Influenza B

401

13

14

0

63

9

76

6

128

17

TOTAL

902

66

228

16

226

24

1219

238

339

52

*Obs: Resultados provenientes de laboratórios particulares, prováveis Influenza A(H1N1)pdm09.
Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.

Tabela 8 - Casos de SG de Influenza segundo faixa etária e subtipo viral,
Paraná, 2017 até a SE 52.

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
23 unidades sentinelas de SG onde são preconizadas 5 coletas de
amostras semanais por Unidade Sentinela.
Até a SE 52 de 2017, as unidades sentinelas de SG coletaram 5.214
amostras (Tabela 8), com processamento laboratorial de 5.116
amostras, sendo 2.168 positivas (Gráfico 5).

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

Influenza
A(H1N1)pdm09
Casos
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

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

Influenza
A(H3N2)
Casos
13
14
19
109
95
57
38
41
50
436

%
3,0
3,2
4,4
25,0
21,8
13,1
8,7
9,4
11,5
100

Influenza A não
subtipado
Casos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Influenza
B
Casos
6
8
37
87
67
44
43
38
39
369

%
1,6
2,2
10,0
23,6
18,2
11,9
11,7
10,3
10,6
100

Total
Influenza
Casos
19
22
56
196
162
101
81
79
90
806

%
2,4
2,7
6,9
24,3
20,1
12,5
10,0
9,8
11,2
100

Fonte: SINAN Influenza Web. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.

Total
Coletas
Num
389
238
266
807
1.131
765
526
482
610
5.214

%
7,5
4,6
5,1
15,5
21,7
14,7
10,1
9,2
11,7
100

INFLUENZA
.

Gráfico 5 - Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de SG, por semana
epidemiológica de início dos sintomas. Paraná, 2017 até SE 52.

Fonte: SIVEP Gripe. Atualizado em 15/01/2018, dados sujeitos a alterações.

INFLUENZA
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Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 15/01/2018
Fonte da informação: Centro de epidemiologia/Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis

MEDIDAS PREVENTIVAS:
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°.
• 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 com: 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: 22/01/2018
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 03/2018.

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 03/2018.
Foram notificados no referido período 10.780 casos suspeitos de dengue, dos
quais 7.161 foram descartados. Os demais estão em investigação.
A incidência no Estado é de 3,54 casos por 100.000 hab. (395/11.163.018 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
(1.826), Maringá (1.389) e Foz do Iguaçu (1.034).
Os municípios com maior número de casos confirmados são: Maringá (143), Foz
do Iguaçu (41), e Cambé (20).
DENGUE – PARANÁ SE 31/2017 A 03/2018*
MUNICÍPIOS COM NOTIFICAÇÃO

PERÍODO 2017/2018
268

REGIONAIS COM NOTIFICAÇÃO

22

MUNICÍPIOS COM CASOS CONFIRMADOS

60

REGIONAIS COM CASOS CONFIRMADOS

12

MUNICÍPIOS COM CASOS AUTÓCTONES
REGIONAIS COM CASOS AUTÓCTONES (09ª, 10ª,12ª,14ª, 15ª,
16ª,17ª,18ª, 20ª, 21ª e 22ª )

56

TOTAL DE CASOS

11
412

TOTAL DE CASOS AUTÓCTONES

395

TOTAL DE CASOS IMPORTADOS

17

TOTAL DE NOTIFICADOS

10.780
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 31/2017 a 03/2018.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Dengue
Dengue com Sinais de Alarme
(DSA)

CRITÉRIO DE ENCERRAMENTO
ClínicoLaboratorial epidemiológico
(%)
(%)

TOTAL

294 (72,2)

113 (27,8%)

407

3

-

3

Dengue Grave (D G)

2

-

2

Descartados

-

-

7.160

299 (2,8%)

113 (1,0%)

3.208
10.780

Em andamento/investigação
Total

Fonte: SESA/SVS/Sala de Situação

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 22/01/2018
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

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

Total de casos notificados (acima da coluna) e confirmados de dengue por semana epidemiológica de
início dos sintomas, Paraná – Período semana 31/2017 a 03/2018.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 22/01/2018
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

Risco climático para desenvolvimento de criadouros por Estações Meteorológicas. Paraná, 2017.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 22/01/2018
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 03/2018

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 22/01/2018
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde
Quanto à distribuição etária dos casos confirmados, 56,43% concentraram-se na faixa etária de 20 a 49 anos, seguida pelas faixas etárias de
10 a 19 anos com 18,57% dos casos.

Distribuição proporcional de casos confirmados de dengue por faixa etária e sexo, semana epidemiológica de início dos sintomas
31/2017 a 03/2018, Paraná – 2017/2018.
60,00

32,86
50,00

PERCENTUAL

40,00

30,00

20,00
9,52
23,57

10,00

5,71
0,00

0,95
1,43

0,71

3,81

2,14

1,90

<1 Ano

1 a 4 Anos

5 a 9 Anos

9,05
3,57
10 a 19 Anos 20 a 49 Anos 50 a 64 Anos

FAIXA ETÁRIA

% MASCULINO

% FEMININO

2,38
2,38
65 Anos e
Mais

CHIKUNGUNYA / ZIKA VÍRUS
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 22/01/2018
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 31/2017 a 03/2018*

EVENTOS NACIONAIS
Semana Epidemiológica 03/2018
(14/01/2018 a 20/01/2018)

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

MALÁRIA
.

Local de ocorrência: Bahia
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: g1.globo.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:
Uma moradora de Wenceslau Guimarães, cidade no baixo sul da Bahia
que passa por um surto de malária, morreu na segunda-feira (22/01), na
cidade de Ilhéus, no sul do estado, por conta de complicações causadas
pela doença.
A informação foi divulgada ao G1 pelo prefeito de Wenceslau Guimarães,
e confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).
Este seria o segundo óbito em decorrência da doença na cidade. No
entanto, a primeira morte, divulgada pela Sesab na quinta-feira (18/01),
agora é tratada como caso "sob investigação", já que o corpo do paciente
não passou por análise laboratorial, para confirmar se a causa da morte
foi mesmo a malária.
De acordo com a Sesab, a Vigilância Epidemiológica do Estado tenta
conseguir mais amostras de sangue do paciente, para atestar a malária
como causa da morte. Caso a doença não seja confirmada em exame, ou
não haja uma outra causa identificada, a morte será classificada como
causa indefinida.
Conforme o prefeito disse, Wenceslau Guimarães tem 23 casos
confirmados da doença. No entanto, a Sesab informou que tem o registro
apenas de 21 casos.
De acordo com o prefeito, a paciente que morreu na segunda-feira estava
internada no Hospital do Cacau, em Ilhéus, desde o dia 20. No entanto, já
havia passado por um hospital na cidade de Valença e pela unidade de
saúde de Wenceslau Guimarães, onde teve a doença constatada no dia
16 de janeiro. A mulher tinha 31 anos e era moradora da comunidade de
Chico Lopes, que fica localizada na zona rural de Wenceslau Guimarães.
Segundo ele, todos os outros casos registrados são provenientes da
mesma região.

O corpo da paciente foi encaminhado para o Departamento de Polícia
Técnica (DPT) de Ilhéus, e deve ser transferido para a cidade onde ela
morava, para o sepultamento.
O surto de malária em Wenceslau Guimarães foi divulgado pela Sesab na
quinta-feira (18/01). No entanto, o órgão ressaltou que classifica o cenário
como "surto localizado", sem haver registros da situação no restante do
estado. A Sesab acredita que a doença foi trazida para a Bahia por um
morador que foi visitar a família no Pará e veio de lá infectado.
Um dos pacientes contaminados pela doença na cidade é um morador de
Presidente Tancredo Neves, município que fica a cerca de 26 quilômetros de
Wenceslau Guimarães. O homem foi contaminado com a malária após ir à
localidade de Chico Lopes, em Wenceslau, para visitar uma pessoa. Após
voltar para Presidente Tancredo Neves, o paciente teria procurado hospitais
da cidade, mas a doença não havia sido diagnosticada e ele voltou para
casa. Segundo o prefeito, só após a divulgação do surto é que o homem
suspeitou dos sintomas e procurou o hospital novamente. Um teste foi
realizado e a doença foi constatada. Em seguida, ele foi transferido para
Wenceslau Guimarães, onde está internado.
No entanto, o homem deve ser transferido para outro hospital da região, pois
os leitos da unidade de saúde do município estão ocupados. Outros nove
pacientes já foram transferidos para outros hospitais do estado. Um deles é a
mulher que morreu em Ilhéus.
"Cinco foram transferidos para a Santa Casa de Misericórdia de Valença;
duas crianças, uma de 4 anos e a outra 12, foram levadas para o Hospital
Manoel Novaes em Itabuna, têm estado de saúde estável e devem receber
alta nesta semana; outra criança, de dois anos, está na UTI pediátrica do
Hospital Irmã Dulce, em Salvador, mas passa bem; e uma senhora foi para o
Hospital do Cacau, em Ilhéus", detalhou.
(Continua na próxima página)

MALÁRIA
.

Local de ocorrência: Bahia
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: g1.globo.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

O prefeito ainda destacou que
providências para o combate à
doença já foram tomadas. "Já foi
realizado estudo entomológico, já foi
feito também o tratamento químico,
através das borrifações. A população
local já foi toda orientada dos riscos
causados pela doença, e as formas
que a população tem que tomar para
se proteger deste surto e desta
infestação que tem tomado conta de
uma região do interior do nosso
município".

Malária
A malária é uma doença infecciosa
causada pelo parasita Plasmodium. É
transmitida pela picada do mosquito
de gênero Anopheles ou por contato
pelo
sangue,
como
o
compartilhamento de seringas.
Os sintomas incluem mal-estar,
calafrios, seguido de suor intenso e
prostração. No caso do plasmodium
do tipo falciparum, pode ocorrer uma
grave anemia, potencialmente fatal.
Fonte: google.com.br

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Rio de Janeiro
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: noticias.r7.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

Um jovem, de 21 anos, morador de Nova Friburgo, na região
serrada do Rio, morreu na segunda-feira (22/01) em decorrência
da febre amarela. Marlon Dutra estava internado no Instituto
Evandro Chagas, da Fiocruz, desde que o diagnóstico foi
comprovado. O caso foi confirmado pela prefeitura por meio de
nota oficial. No Estado, já são sete mortes decorrentes da
doença.
Segundo a Secretaria de Saúde do município, o jovem era
morador de Maringá, no distrito de Riograndina, e deu entrada
no Hospital Municipal Raul Sertã, na região central de Nova
Friburgo, na última semana, sendo transferido para Fiocruz, na
capital, após a confirmação da doença.
Este é o terceiro caso confirmado de óbito por febre amarela na
região serrana do Rio. Até esta segunda-feira (22/01), a SES
(Secretaria de Estado de Saúde) confirmou sete mortes pela
doença, sendo duas delas em Teresópolis. Neste mesmo
município, uma pessoa com a suspeita da doença morreu no
domingo (21/01).
Outras mortes também foram confirmadas em Miguel Pereira e
em Valença. Em Niterói, na região metropolitana, foi confirmado
um caso de febre amarela em macaco.
Em nota, a SES ressaltou que os animais não são responsáveis
pela transmissão da doença, que é transmitida através da
picada de mosquito. A pasta também informou que, ao encontrar
macacos mortos ou doentes, o cidadão deve entrar em contato
com as secretarias de Saúde do município onde mora ou do
Estado.

Fonte: google.com.br

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Santa Catarina
Data da informação: 21/01/2018
Fonte da informação: g1.globo.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

O número de casos suspeitos de febre amarela em
Santa Catarina subiu de cinco para sete, informou a
Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de
Estado da Saúde (Dive/SES) na segunda-feira (22/01). A
quantidade é referente às notificações entre 1º e 22 de
janeiro.
Em dois dos casos suspeitos, as vítimas morreram,
sendo um morador de Gaspar e, o outro, de Lajeado
Grande. Outros cinco são residentes em Joinville, São
José, Lages, Criciúma e Timbó.
Todos os casos tiveram histórico de deslocamento para
outros estados. Santa Catarina não tem casos de
transmissão dentro do estado da doença desde 1966.
Os exames laboratoriais das notificações suspeitas são
feitos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Paraná,
laboratório de referência em febre amarela para Santa
Catarina. Os resultados podem levar até 20 dias para
serem liberados.
Entre 1º e 22 de janeiro deste ano, foram registradas oito
mortes de macacos no estado, ainda em investigação.
Segundo a Gerência de Zoonoses da Dive no estado,
houve coleta oportuna de amostras em quatro deles,
cujos resultados estão sendo aguardados.
De acordo com a Dive, 162 municípios integram as
Áreas com Recomendação de Vacina (ARV). A lista pode
ser conferida no site do órgão estadual.

Fonte: google.com.br

CONJUNTIVITE
.

Local de ocorrência: Acre
Data da informação: 19/01/2018
Fonte da informação: acjornal.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

A movimentação nos centros de saúde e nas Upas – Unidades de
Pronto Atendimento em Rio Branco, capital acreana, tem
aumentado devido a um surto de conjuntivite.
Nos 17 primeiros dias de 2018, 356 casos da doença foram
notificados, segundo o departamento de Vigilância Epidemiológica
do município. A conjuntivite costuma ter uma maior incidência
nesta época por ser um período em que as pessoas frequentam
mais lugares públicos, como clubes e piscinas.
A higiene pessoal está entre os principais cuidados para se
prevenir da doença que ataca os olhos. Socorro Martins, diretora
da Vigilância Epidemiológica de Rio Branco chama atenção para
algumas precauções.
A conjuntivite é uma inflamação ocular e os principais sintomas
são vermelhidão e coceira nos olhos, que também podem ficar
lacrimejando. Na forma mais comum, a viral, tem também a
sensação de areia dentro dos olhos. A recuperação pode levar até
duas semanas.
É importante ir ao médico. Socorro Martins alerta para a
automedicação.
Apesar de alto, de acordo com a diretora de vigilância, a
expectativa é que o número de casos seja menor que os de 2017,
quando a doença teve mais de 3.500 registros por causa das
mudanças climáticas.
Fonte: EBC

Fonte: google.com.br

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
COMENTÁRIOS:

A vigilância da influenza no Brasil é composta pela vigilância sentinela de
Síndrome Gripal (SG), de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em
pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e pela vigilância
universal de SRAG. A vigilância sentinela conta com uma rede de unidades
distribuídas em todas as regiões geográficas do país e tem como objetivo
principal identificar os vírus respiratórios circulantes, além de permitir o
monitoramento da demanda de atendimento por essa doença. Atualmente estão
ativas 252 Unidades Sentinelas, sendo 140 de SG; 112 de SRAG em UTI; e 17
sentinelas mistas de ambos os tipos. A vigilância universal de SRAG monitora
os casos hospitalizados e óbitos com o objetivo de identificar o comportamento
da influenza no país para orientar na tomada de decisão em situações que
requeiram novos posicionamentos do Ministério da Saúde e Secretarias de
Saúde Estaduais e Municipais. Os dados são coletados por meio de formulários
padronizados e inseridos nos sistemas de informação online: SIVEP-Gripe e
SINAN Influenza Web.
As informações apresentadas nesse informe são referentes ao período que
compreende as semanas epidemiológicas (SE) 01 a 03 de 2018, ou seja, casos
com início de sintomas de 31/12/2017 a 20/01/2018.
A positividade para influenza, outros vírus respiratórios e outros agentes
etiológicos entre as amostras processadas em unidades sentinelas foi de 19,1%
(51/267) para SG e de 7,1% (1/14) para SRAG em UTI.
Foram confirmados para Influenza 9,0% (12/134) do total de amostras com
classificação final de casos de SRAG notificados na vigilância universal, com
predomínio do vírus Influenza A(H3N2). Entre as notificações dos óbitos por
SRAG, 5,0% (1/20) foram confirmados para influenza, com predomínio do vírus
Influenza A(H3N2).
Fonte: google.com.br

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
VIGILÂNCIA SENTINELA DE INFLUENZA

SÍNDROME GRIPAL

Até a SE 03 de 2018 as unidades sentinelas de SG coletaram 1.011 amostras – é preconizada a coleta de 05 amostras semanais por unidade
sentinela. Destas, 267 (26,4%) foram processadas e 19,1% (51/267) tiveram resultado positivo para vírus respiratórios, das quais 23 (45,1%)
foram positivos para influenza e 28 (54,9%) para outros vírus respiratórios (VSR, Parainfluenza e Adenovírus). Dentre as amostras positivas
para influenza, 1 (4,3%) foram decorrentes de influenza A(H1N1)pdm09, 15 (65,2%) de influenza B, 0 (0,0%) de influenza A não subtipado e 7
(30,4%) de influenza A(H3N2). Entre os outros vírus respiratórios houve predomínio da circulação 20 (71,4%) de Parainfluenza (Figura1).

Em todas as regiões destaca-se a
circulação do vírus Parainfluenza
e Influenza B (Anexo 1 – B).
Quanto à distribuição dos vírus
por faixa etária, entre os
indivíduos a partir de 10 anos
predomina a circulação dos vírus
influenza B. Entre os indivíduos
menores de 10 anos ocorre uma
maior circulação de Parainfluenza.

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 03.

Fonte: Ministério da Saúde

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 22/01/2018
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 47 coletas, sendo 14 (29,8%) processadas.
Dentre estas, 1 (7,1%) tiveram resultado positivo para vírus respiratórios (Influenza, VSR, Parainfluenza e Adenovírus), das quais 1 (100,0%)
para influenza e 0 (0,0%) para outros vírus respiratórios (VSR, Parainfluenza e Adenovírus). Das amostras positivas para influenza foram
detectados 0 (0,0%) para influenza A(H1N1)pdm09, 0 (0,0%) para influenza A não subtipado, 1 (100,0%) para influenza B e 0 (0,0%) influenza
A(H3N2). Entre os outros vírus evidencia-se o predomínio de 0 (0,0%) 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 03.

Fonte: Ministério da Saúde

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
VIGILÂNCIA UNIVERSAL DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

Até a SE 03 de 2018 foram notificados 268 casos de SRAG, sendo 134 (50,0%) com amostra processada. Destas, 9,0% (12/134) foram
classificadas como SRAG por influenza e 9,7% (13/134) como outros vírus respiratórios. Dentre os casos de influenza 1 (8,3%) eram influenza
A(H1N1)pdm09, 2 (16,7%) influenza A não subtipado, 3 (25,0%) influenza B e 6 (50,0%) influenza A(H3N2), (Figura 3 e Anexo 2).
Os casos de SRAG por influenza apresentaram uma mediana de idade de 38 anos, variando de 0 a 76 anos. Em relação à distribuição
geográfica (Anexos 2 a 4), a região Sudeste registrou o maior número de casos de SRAG por influenza 58,3% (7/12).
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 03.

Fonte: Ministério da Saúde

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS

Até a SE 03 de 2018 foram notificados 20 óbitos por SRAG, o que corresponde a 7,5% (20/268) do total de casos. Do total de óbitos
notificados, 1 (5,0%) foram confirmados para vírus influenza, sendo 0 (0,0%) decorrentes de influenza A(H1N1)pdm09, 0 (0,0%) influenza A
não subtipado, 0 (0,0%) por influenza B e 1 (100,0%) influenza A(H3N2) (Figura 4 e Anexo 2). O estado com maior número de óbitos por
influenza é Bahia, com 100,0% (1/1), 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 03.

Fonte: Ministério da Saúde

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS

Entre os óbitos por influenza, a mediana da idade foi de 44 anos. A taxa de mortalidade por influenza no Brasil está em 0,00/100.000
habitantes. O único indivíduos que foi a óbito por influenza, não apresenta fator de risco para complicação, tendo feito uso do antiviral com dois
dias do início do sintomas. Recomenda-se iniciar o tratamento nas primeiras 48 horas.
Figura 5. Distribuição dos óbitos de SRAG por influenza segundo fator de risco e utilização de antiviral. Brasil,
2018 até a SE 03.

Fonte: Ministério da Saúde

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 03.

Fonte: Ministério da Saúde

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 03.

Fonte: Ministério da Saúde

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 03.

Fonte: Ministério da Saúde

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 03.

Fonte: Ministério da Saúde

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Brasil – atualização
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: Ministério da Saúde
OUTRAS INFORMAÇÕES:

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

EVENTOS INTERNACIONAIS
Semana Epidemiológica 03/2018
(14/01/2018 a 20/01/2018)

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: Moçambique
Data da informação: 23/01/2018
Fonte da informação: www.angop.ao (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

A cidade de Pemba, capital provincial, "tem vindo a registrar mais
casos de cólera em relação a outros distritos", informou fonte
responsável, citada pela Rádio Moçambique.
Os casos de cólera alastram habitualmente através do consumo de
água contaminada o que acontece com maior frequência durante a
época das chuvas, de outubro a março.
Na presente época já foram registrados 75 casos da doença, sem
óbitos, em Pemba, onde foi reativado o centro de tratamento de
cólera ao mesmo tempo que decorrem campanhas de prevenção e
controle da doença.
O surto é acompanhado por um "aumento significativo dos casos de
diarreia", acrescentou Anastácia Lidimba.
"Estamos trabalhando com intensidade no bairro de Paquitequete
porque é onde muitas casas não têm latrinas. O município tem um
programa para construir 50 latrinas e já tem 10 prontas", concluiu.
Um outro surto de cólera registra-se desde agosto na província de
Nampula, também no norte de Moçambique.
A mais recente epidemia de cólera em Moçambique, entre janeiro e
abril de 2017, matou pelo menos quatro pessoas, segundo dados do
Ministério da Saúde, que a declarou controlada em 19 de Maio.

DIFTERIA
.

Local de ocorrência: Iêmen
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: expresso.sapo.pt (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

É descrito como “o pior surto de difteria desde há gerações” e a
organização solidária Save the Children alerta para o risco do
número de mortos continuar a subir no Iêmen, onde a doença já fez
52 vítimas mortais desde agosto. Os números oficiais referem 716
casos registrados, sendo que 90% das mortes foram crianças com
menos de 15 anos.

O conflito no Iêmen teve início em 2014, quando os rebeldes houthi,
aliados das tropas leais ao falecido presidente Ali Abdullah Saleh,
conquistaram várias regiões do país, incluindo a capital, Sanaa.

Os serviços de saúde desesperam, sem meios para resolver uma
situação sem fim à vista enquanto durar o bloqueio naval liderado
pela Arábia Saudita, que impede a entrada de vacinas e
medicamentos no país.

Sem alimentos e a sofrer também por outras epidemias, como é o
caso da cólera, a população precisa de ajuda urgente, avisam várias
associações de defesa dos direitos humanos. A ONU diz que mais
de dez mil pessoas morreram no conflito.

A Arábia Saudita lançou uma campanha aérea contra os rebeldes
em março de 2015, com o objetivo de restaurar o Governo do
presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi.

A população infantil é a mais atingida, estando em causa uma
infecção altamente contagiosa, que afeta o sistema respiratório,
podendo levar a falhas cardíacas ou, mesmo, à morte, em 5 a 10%
dos casos.
“Apesar do bloqueio ter sido parcialmente levantado em dezembro,
as importações mensais de combustível e alimentos mantêm-se
abaixo dos níveis necessários para as necessidades da população”,
declarou a Save the Children.
Mariam Aldogani, médica coordenadora da organização em Al
Hudayda, lembrou que “a difteria é muito contagiosa e que agora,
dada a pouca ajuda disponível, as famílias têm de percorrer
centenas de quilômetros para trazerem os filhos até nós. Mas
chegam demasiado tarde e vão infectando outras pessoas pelo
caminho. Ontem chorei com uma mãe que perdeu a sua filha,
porque quando chegaram já não foi possível fazer nada por ela”.

Fonte: google.com.br

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Ásia / Europa
Data da informação: 19/01/2018
Fonte da informação: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COMENTÁRIOS:

 Na China, desde 2014 até 17 de janeiro de 2018, 19 casos
humanos de Influenza A (H5N6) foram relatados. Os casos
ocorreram em Anhui (1), Fujian (1), Guangdong (7), Guangxi (2),
Hubei (1), Junan (4), Sichuan (1) e Yunnan (2). Dos 19 casos, pelo
menos, 13 morreram. Todos os casos apresentaram exposição a
aves de capoeira vivas ou a mercados de aves vivas, exceto em três
casos em que a fonte de exposição não foi relatada. Não foi relatado
nenhum agrupamento de casos. O último caso teve início de
sintomas em dezembro de 2017.
A gripe A (H5N6) causou infecções e fatalidades graves em seres
humanos, mas foi restrita à China. No entanto, infecções humanas
permanecem raras e nenhuma transmissão humana-humana
sustentada foi relatada. A caracterização deste vírus está em
andamento e sua implicação na evolução e potencial emergência de
uma cepa pandêmica é desconhecida. Segundo a OMS, o risco de
disseminação internacional da doença é considerada baixa.

Fonte: google.com.br

 Na Europa, os casos de gripe estão aumentando nos países do
norte, sul e oeste. Quarenta e seis por cento das amostras de
pacientes com doença gripal ou infecção respiratória aguda (IRA)
foram testados positivo para vírus da gripe, semelhante aos 42% na
semana anterior. Ambos os vírus da gripe tipo B e A estão cocirculando e vários padrões de circulação foram observados em
todos os países da região.
Como esperado para esta época do ano, o aumento dos casos de
gripe está provocando pressão sobre os sistemas de saúde e
atenção na mídia. Os programas de vacinação dirigidos aos idosos,
as pessoas com doenças crônicas e aos profissionais de saúde
devem ser continuados e intensificados em países que não atingiram
o pico sazonal. Profilaxia antiviral durante as primeiras fases de
surtos em locais fechados como lares de idosos devem ser
consideradas. As medidas de distanciamento inter-pessoais também
são susceptíveis de proporcionar proteção para as crianças, os
idosos e os pessoas com saúde debilitada.

HANTAVIROSE
.

Local de ocorrência: Chile
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: ProMedMail

COMENTÁRIOS:

O Ministério da Saúde investiga dois casos
suspeitos de vírus Hanta na província de Llanquihue
em Los Lagos.
O primeiro caso é uma mulher de 43 anos, que
morreu em Los Muermos presumivelmente depois
de pegar o vírus Hanta.
A Health Seremi informou que a causa da morte será
confirmada nos próximos dias.
O segundo caso é um homem de Puerto Montt
identificado como Eduardo Moraga, que foi
transferido em ambulância para Concepción após o
teste positivo no teste rápido.
Graciela Cruces, esposa do paciente, informou que
ele está em estado grave e explicou as condições
em que ele poderia ter sido infectado.
A mulher relatou os sintomas apresentados pelo
marido e falou que ele começou com intensa dor
muscular e febre.
O Ministério da Saúde investiga se ambos os casos
estão relacionados ao vírus Hanta, e estão à espera
dos resultados dos exames.
Fonte: google.com.br

INFLUENZA H1N1
.

Local de ocorrência: Equador
Data da informação: 22/01/2018
Fonte da informação: em.com.br (fonte informal)

COMENTÁRIOS:

Um surto de gripe H1N1 causou a morte de 22
pessoas no Equador, onde há 497 casos
reportados, informou na segunda-feira (22/01) o
vice ministro da saúde, Carlos Durán.
De 19 de novembro de 2017 a 20 de janeiro "temos
23 óbitos causados pelo vírus tipo influenza, 22
delas produzidas por H1N1", declarou Durán em
uma entrevista coletiva.
O vice ministro disse que outra pessoa morreu pelo
vírus H3N2.
A província de Pichincha, cuja capital é Quito,
concentra 80% dos casos. Os 20% restantes se
encontram repartidos entre Imbabura (norte),
Tungurahua e Chimborazo (centro).
Como medida de prevenção, as autoridades
pretendem distribuir 3,9 milhões de vacinas em
todo o país.
Em 2013 e 2016 o país relatou mais de mil casos
de H1N1, segundo as autoridades. A primeira vez
que se detectou o vírus H1N1 no Equador foi em
2009.

Fonte: google.com.br

NOVO CORONAVÍRUS (MERS-CoV)
Local de ocorrência: Malásia
Data da informação: 08/01/2018
Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS)
COMENTÁRIOS

Em 2 de janeiro de 2018, o Ponto Focal Nacional do RSI da Malásia relatou
um caso de Coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERSCoV).

Globalmente, desde setembro de 2012, a OMS recebeu notificação de 2.123
casos de infecção confirmada por laboratório com MERS-CoV em 27 países,
incluindo pelo menos 740 óbitos.

O caso, um homem de 55 anos que reside na Malásia, viajou como membro
de um grupo de peregrinação para a KSA de 13 a 23 de dezembro de 2017.
O caso relatou uma história de exposição a camelos dromedários (beber leite
de camelo não pasteurizado e contato direto com um camelo) enquanto
visitava uma fazenda de camelos em Riade em 20 de dezembro de 2017. O
paciente desenvolveu sintomas em 24 de dezembro, foi tratado e
hospitalizado na Malásia. Atualmente, o caso é assintomático e está no
hospital.

A infecção com MERS-CoV pode causar doença grave, resultando em alta
mortalidade. Os seres humanos podem ser infectados com MERS-CoV de
contato direto ou indireto com camelos dromedários. MERS-CoV demonstrou
a capacidade de ser transmitida entre humanos. Até agora, a transmissão
humana foi observada principalmente em ambientes de saúde.

O Ministério da Saúde está monitorando atentamente 70 indivíduos que
tiveram contato íntimo com o caso, que incluem membros da família,
peregrinos da Umrah da mesma peregrinação do caso, profissionais de
saúde nos estabelecimentos de saúde e outros contatos estreitos da
companhia aérea.

A notificação de casos adicionais não altera a avaliação global de risco da
OMS. A OMS espera que outros casos de infecção por MERS-CoV sejam
reportados no Oriente Médio e que os casos continuarão a ser exportados
para outros países por indivíduos que possam adquirir a infecção após
exposição a animais ou produtos de origem animal (por exemplo, após
contato com dromedários) ou fonte humana (por exemplo, em um ambiente
de saúde). A OMS continua monitorando a situação epidemiológica e conduz
a avaliação de risco com base nas últimas informações disponíveis.

A partir de 5 de janeiro, nenhum outro caso foi identificado na Malásia. Dos
70 contatos identificados e seguidos pelo Ministério da Saúde da Malásia, 61
contatos não tiveram sintomas. Nove contatos apresentaram sintomas leves
e foram admitidos em uma ala de isolamento. As amostras dos 9 contatos
sintomáticos foram negativas para MERS-CoV e, posteriormente, foram
descarregadas do hospital. Quarenta e um contatos próximos assintomáticos
foram submetidos à vigilância domiciliar durante 14 dias a partir do último dia
de contato com o caso MERS-CoV confirmado pelo laboratório de 55 anos.
Fora destes 41 contatos próximos assintomáticos, 22 negativos para MERSCoV, enquanto os testes ainda estão pendentes para os restantes 19
contatos.
Este é o segundo caso de MERS-CoV confirmado por laboratório relatado na
Malásia. O caso importado anterior foi reportado na Malásia em 2014.

Fonte: google.com.br

POLIOMIELITE
.

Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 17/01/2018
Origem da informação: The Global Polio Erradication Initiative

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

COMENTÁRIOS:

Total in 2017

Onset of paralysis
of most recent case

Countries

Esforços globais de saúde pública estão em curso para erradicar a poliomielite, por meio da imunização de
crianças, até que a transmissão do vírus cesse completamente e o mundo torne-se livre da doença. A pólio foi
declarada Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 05/05/2014, diante do
aumento da circulação e propagação internacional do poliovírus selvagem durante 2014. A 12ª reunião do
Comitê de Emergência sob o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) , em 7 de fevereiro de 2017, concluiu
que a poliomielite continua a constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional (PHEIC).
As recomendações temporárias permanecerão em vigor. Planos de ação continuam a ser implementados em
todos os países afetados pela circulação do poliovírus selvagem tipo 1 ou de poliovírus derivado da vacina.
No Afeganistão, um novo caso de poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1) foi relatado nesta semana no distrito de
Spinboldak, na província de Kandahar. O início deste último caso foi 28 de dezembro de 2017. O número total
de casos WPV1 oficialmente notificados no Afeganistão em 2017 é agora de 14.
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No Paquistão, não foram relatados novos casos de poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1) na semana passada. O
caso mais recente (por data de início) foi relatado no distrito de Zhob, província do Balochistan, com início em 15
de novembro de 2017. O número total de casos WPV1 oficialmente notificados no Paquistão em 2017
permanece oito.
Na Síria, não foram relatados novos casos de poliovírus derivado da vacina circulante tipo 2 (cVDPV2) nesta
semana. O caso mais recente (por data de início) foi relatado no distrito de Boukamal, com início em 21 de
setembro de 2017. O número total de casos de cVDPV2 notificados oficialmente na Síria em 2017 permanece
74.
Na Nigéria, não foram relatados novos casos de poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1) na semana passada. O
número total de casos de WPV1 para 2016 permanece quatro e nenhum caso foi relatado em 2017. O caso mais
recente (por data de início) foi relatado na Área de Governo Local de Monguno, Borno, com início em 21 de
agosto de 2016.
Na República Democrática do Congo (RD Congo), cinco novos casos de poliovírus circulante derivado de vacina tipo 2
(cVDPV2) foram confirmados esta semana. Todos os casos foram reportados da província de Tanganyika. Três casos foram
localizados no distrito de Ankoro com datas de início em 11 de novembro, 18 de novembro e 25 de novembro, e dois casos
foram localizados no distrito de Manono, com início em 19 de novembro e 20 de novembro. O número total de casos de
cVDPV2 notificados oficialmente na RDC em 2017 agora é 17.

CASOS de POLIOVÍRUS SELVAGEM TIPO 1 E POLIOVÍRUS DERIVADO DA VACINA

Total cases
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0
0
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INFLUENZA
Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 08/01/2018
Origem da informação: Organização Mundial da Saúde – OMS

COMENTÁRIOS ADICIONAIS:

A atividade da gripe continuou a aumentar na zona temperada do hemisfério norte, enquanto que na zona temperada do hemisfério sul estava em níveis intersazonais. Em
todo o mundo, os vírus da gripe A (H3N2) e B representaram a maioria das detecções da gripe, embora os vírus pdm09 da gripe A (H1N1) tenham predominado em alguns
países. Os Centros Nacionais de Influenza (NICs) e outros laboratórios nacionais de gripe de 105 países, áreas ou territórios relataram dados à FluNet no período de 11 a 24
de dezembro de 2017 (dados de 2018-01-07 15:48:27 UTC ). Os laboratórios WHO GISRS testaram mais de 179.990 espécimes durante esse período, 40.431 foram
positivos para o vírus da gripe, dos quais 26.351 (65,2%) foram identificados como influenza A e 14.080 (34,8%) como influenza B. Dos vírus subtipados da gripe A, 3.357
(30,7%) eram influenza A (H1N1) pdm09 e 7.582 (69,3%) foram influenza A (H3N2). Dos vírus B caracterizados, 5.620 (86,3%) pertenciam à linhagem B-Yamagata e 891
(13,7%) à linhagem B-Victoria.
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