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SEGURANÇA ALIMENTAR
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 07/06/2019
Origem da informação: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
COMENTÁRIOS:
Neste dia 7 de junho, o mundo celebra pela primeira vez o Dia Mundial da
Segurança Alimentar. A data foi instituída no final do ano passado, durante
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).
A proposta é fomentar ações no sentido de prevenir, detectar e orientar sobre
questões relacionadas à alimentação segura, evitando danos à saúde do
consumidor.
A Secretaria da Saúde do Paraná mantém nove programas de
monitoramento e rastreamento com ações permanentes na área. Um
exemplo é o Programa de Controle de Resíduos de Medicamentos
Veterinários em Alimentos de Origem Animal que foi ampliado no início deste
ano e passou a coletar também amostras de peixes e carne suína para
análise microbiológica e presença de gene de resistência. O programa já
coletava, junto ao comércio varejista, amostras de leite e carne de aves.
A coordenadora da Vigilância Sanitária da Sesa, Luciane Otaviano de Lima,
ressalta a importância deste trabalho de controle. “Estamos alertas para o
perigo da contaminação cruzada em alimentos, especialmente a carne de
frango, que é um dos alimentos de origem animal mais consumidos e devido
ao manejo na criação dos animais pode apresentar traços de antibióticos ou
ainda outros contaminantes que exigem a manipulação adequada para
manutenção da saúde da população”.
Na terceira semana deste mês também começam as coletas do
Monitoramento Nacional de Alimentos para 2019. Este programa é
coordenado pela Anvisa, e faz a coleta de amostras para análise junto ao
comércio varejista. No Paraná, acontece por meio das Regionais de Saúde,
que direcionam os municípios para as coletas de alimentos de origem
animal, vegetal e mistos.
Outro exemplo de ação permanente é a coleta de alimentos de origem
vegetal, frutas e legumes nas Ceasas do estado e nas escolas para detectar

a presença de agrotóxicos. Trata-se do Programa Estadual de
Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos (PARA-PR), que neste ano já
coletou e analisou 160 amostras.
Com o mesmo objetivo, o Paraná mantém o Plano Estadual de Vigilância e
Atenção à Saúde das Populações Expostas aos Agrotóxicos. A Sesa ainda
desenvolve atividades de monitoramento da qualidade do leite pasteurizado,
alimentos industrializados e doenças transmitidas por alimentos.

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 30/05/2019
Origem da informação: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
COMENTÁRIOS:
Vigilância de casos humanos

Vigilância de Epizootias em Primatas Não Humanos – PNH (macacos)

No período de 01/07/2018 a 27/05/2019 foram notificados 447 casos,
sendo 16 confirmados e 82 em investigação. O primeiro óbito por febre
amarela ocorreu em 06/03/2019, tendo como município de residência e
local provável de infecção o município de Morretes.

Neste período de monitoramento 2018/2019, ocorreram epizootias em
primatas não humanos (PNH) em 72 municípios. Até o momento, 33
epizootias foram confirmadas, 94 estão em investigação e 119 são
indeterminadas (sem coleta de amostra), conforme Tabela 3.

Entre os casos confirmados 14 (87,5%) são do sexo masculino, com
mediana de idade de 35 anos (mínimo 10;máximo 69) e 3(18,7%) são
trabalhadores rurais. Quanto ao local provável de Infecção 7(43,7%) são
nos municípios da 1ª Regional de Saúde (Antonina, Guaraqueçaba,
Paranaguá e Morretes), 3 (18,7%) da 2ª Regional de Saúde (São José
dos Pinhais e Adrianópolis), 4(25,0%) importados (Itaóca e Barra do
Turvo-SP), 1 (6,2%) permanece em investigação quanto ao município de
residência e 1 (6,2%) quanto ao município de residência e local provável
de infecção.

Os municípios que registraram epizootias no período de monitoramento de
julho/2018 a junho/2019 estão dispostos no Mapa 1. As epizootias
confirmadas estão distribuídas em 03 municípios da 1ª Regional de Saúde
(Antonina, Morretes e Paranaguá), em 01 município da 2ª Regional de Saúde
(São José dos Pinhais) e 04 municípios da 3ª Regional de Saúde (Castro,
Jaguariaíva, Ipiranga e Carambeí).

Tabela 1. Distribuição dos casos notificados de febre amarela, segundo
classificação, Paraná, de 01/07/2018 a 27/05/2019.

Mapa 1: Epizootias notificadas e confirmadas em PNH, segundo local
de ocorrência, Paraná, 01/07/2018 a 28/05/2019

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 30/05/2019
Origem da informação: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
COMENTÁRIOS:
Tabela 2. Distribuição dos casos de febre amarela notificados no período sazonal de 01/07/2018 a 27/05/2019, por município de residência, Paraná.

Fonte: SINAN/DVDTV/CEVA/SVS/SESA-PR, dados atualizados em 27/05/19, sujeitos a revisão
*Caso sob tutela de segurança pública

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 30/05/2019
Origem da informação: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
COMENTÁRIOS:
Tabela 3. Distribuição das epizootias notificadas, no período de monitoramento de 01/07/2018 a 28/05/2019,por município de ocorrência, Paraná

Fonte: SINAN/CIEVS/SESA-PR, dados atualizados em 28/05/2019, sujeitos a alteração. * Morte de
macaco, sem coleta de amostras do animal objeto da notificação. **Segundo o Guia de Vigilância de
Epizootias em Primatas Não Humanos e Entomologia Aplicada à Vigilância da Febre Amarela (Ministério
da Saúde, 2017), a epizootia deve agregar a informação sobre os animais afetados naquela localidade. A
partir de agora, para melhor acompanhamento do deslocamento do vírus, as epizootias serão
desagregadas e os PNH mortos notificados individualmente. Por esse motivo alguns municípios tiveram
as epizootias aumentadas consideravelmente.

FEBRE AMARELA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 30/05/2019
Origem da informação: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
COMENTÁRIOS:
Imunização

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE, 2010) o Estado do
Paraná tem uma população estimada em 10.577.755 habitantes distribuídas em 399
municípios. Em abril/2019 a cobertura vacinal em menores de um ano foi de 93,3%.
Entre o período de 01 de janeiro a 27 de maio de 2019 foram aplicadas 820.496 doses
da vacina contra febre amarela na população de 09 meses a 60 anos, sendo que, os
quantitativos maiores da população a ser vacinada encontram-se nos municípios do
litoral, Curitiba e Região Metropolitana.
Estratégias de intensificação da vacinação seletiva vêm sendo realizada em todo o
estado do Paraná, com prioridade nos municípios da 1º, 2º, 3º e 21º Regional de Saúde,
por meio da busca ativa seletiva da população. A Secretaria Estadual de Saúde orienta
que pessoas nunca vacinadas contra febre amarela, procurem um serviço de saúde para
atualização do seu esquema vacinal, de acordo com as recomendações do Ministério da
Saúde/Programa Nacional de Imunizações.

Tabela 4. Percentual de cobertura vacinal de crianças menores
de 1 ano, Abril, 2019, Paraná

Tabela 5. Relatório consolidado de doses aplicadas, por faixa etária, Paraná,
01/01/2019 a 27/05/2019*

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 10/06/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

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

Tabela 2 – Casos e óbitos de SRAG por Influenza e subtipo viral.
Paraná, 2019.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 10/06/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

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

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 10/06/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

Tabela 3 – Casos de SRAG por Influenza por município e subtipo viral. Paraná, 2019

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 10/06/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

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

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 10/06/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:
Tabela 4 – Casos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral.
Paraná, 2019

Tabela 6 – Óbitos de SRAG por Influenza segundo fator de risco. Paraná, 2019.

Tabela 5 – Óbitos de SRAG por Influenza segundo faixa etária e subtipo viral.
Paraná, 2019.

Tabela 7 – Casos e óbitos de SRAG segundo subtipo viral. Paraná, 2013 a 2019.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 10/06/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:
Gráfico 3 – Casos de SRAG por Influenza segundo a semana de início dos sintomas, residentes no Paraná, 2013 a 2019.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 10/06/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

Síndrome Gripal (SG):
Gráfico 4 – Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de SG, por SE do início dos sintomas. Paraná, 2019.

INFLUENZA
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 10/06/2019
Origem da informação: Centro de Epidemiologia / Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis
COMENTÁRIOS:

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

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 11/06/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde –
Sala de Situação em Saúde

Classificação dos municípios segundo incidência de dengue por 100.000
habitantes – Paraná – Semana Epidemiológica 31/2018 a 23/2019

COMENTÁRIOS:
A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná divulgou a situação da dengue
com dados do novo período de acompanhamento epidemiológico, desde a
semana epidemiológica 31/2018 (primeira semana de agosto) a 23/2019.
Foram notificados no referido período 71.967 casos suspeitos de dengue, dos
quais 30.507 foram descartados. Os demais estão em investigação.
A incidência no Estado é de 117,35 casos por 100.000 hab. (13.100/11.163.018
hab.), considerada situação de Alerta de Epidemia pelo Ministério de Saúde
(100 a 299,99 casos/100.000 hab.).
Os municípios com maior número de casos suspeitos notificados são Londrina
(12.541), Foz do Iguaçu (7.224) e Maringá (4.221). Os municípios com maior
número de casos confirmados são: Foz do Iguaçu (1.173), Londrina (1.047), e
Cascavel (711).

DENGUE – PARANÁ SE 31/2018 A 23/2019*
MUNICÍPIOS COM NOTIFICAÇÃO
REGIONAIS COM NOTIFICAÇÃO
MUNICÍPIOS COM CASOS CONFIRMADOS
REGIONAIS COM CASOS CONFIRMADOS
MUNICÍPIOS COM CASOS AUTÓCTONES
REGIONAIS COM CASOS AUTÓCTONES
(01ª,02ª,03ª,04ª,06º,07ª,08ª,09ª,10ª,
11ª,12ª,13ª,14ª,15ª,16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 22ª)
TOTAL DE CASOS
TOTAL DE CASOS AUTÓCTONES
TOTAL DE CASOS IMPORTADOS
TOTAL DE NOTIFICADOS

PERÍODO 2018/2019
329
22
243
22
213
20
13.504
13.100
404
71.967
Fonte: SESA/SVS/Sala de Situação

Fonte: SESA/SVS/Sala de Situação
Tabela 1 – Classificação final por critério de encerramento dos casos de dengue,
Paraná, Semana Epidemiológica 31/2018 a 23/2019.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

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

CRITÉRIO DE ENCERRAMENTO
ClínicoLaboratorial
epidemiológico
(%)
(%)

TOTAL

11.618 (86,0%)

1.886 (14,0%)

13.504

320
32
11.970 (16,6%)

1.886 (2,62%)

320
32
30.507
27.604
71.967

Fonte: SESA/SVS/Sala de Situação

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 11/06/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

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 31/2018 a 23/2019.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 11/06/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

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

Das 19 estações meteorológicas
analisadas na Semana Epidemiológica 22/2019 com relação as
condições climáticas favoráveis à
reprodução e desenvolvimento de
focos (criadouros) e dispersão do
mosquito Aedes aegypti :
• 02 (duas) sem risco;
• 07 (sete) com risco baixo;
• 10 (dez) com risco médio; e
• 00 (zero) com risco alto.
A SESA alerta para o fato de que este
mapa é atualizado semanalmente.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 11/06/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde
Tabela 2 – Número de casos de dengue, notificados,. dengue grave (DG), dengue com sinais de alarme (DSA), óbitos e incidência por
100.000 habitantes por Regional de Saúde, Paraná – Semana Epidemiológica 31/2018 a 23/2019*

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 11/06/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

Quanto à distribuição etária dos casos confirmados, 49,71% concentraram-se na faixa etária de 20 a 49 anos, seguida pela faixa etária de 50 a
64 anos (19,92%) e 14,77% na faixa etária de 10 a 19 anos.
Distribuição proporcional de casos confirmados de dengue por faixa etária e sexo, semana epidemiológica de início dos sintomas
31/2018 a 23/2019, Paraná – 2018/2019.

DENGUE
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 11/06/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde

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

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

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

CHIKUNGUNYA / ZIKA VÍRUS
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 11/06/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde
Número de casos confirmados autóctones, importados, total de confirmados e notificados de CHIKUNGUNYA e ZIKA VÍRUS e
incidência (de autóctones) por 100.000 habitantes por município – Paraná – Semana Epidemiológica 31/2018 a 23/2019*

CHIKUNGUNYA / ZIKA VÍRUS
.

Local de ocorrência: Paraná
Data da informação: 11/06/2019
Origem da informação: Superintendência de Vigilância em Saúde - Sala de Situação em Saúde
Número de casos confirmados autóctones, importados, total de confirmados e notificados de CHIKUNGUNYA e ZIKA VÍRUS e
incidência (de autóctones) por 100.000 habitantes por município – Paraná – Semana Epidemiológica 31/2018 a 23/2019*

NOTA: Dados populacionais resultados do CENSO 2010 – IBGE estimativa para TCU 2015. *Dados considerados até 10 de Junho de 2019. Alguns municípios apresentaram correção de
informações. Todos os dados deste Informe são provisórios e podem ser alterados no sistema de notificação pelas Regionais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. Essas
alterações podem ocasionar diferença nos números de uma semana epidemiológica para outra. Os municípios que não tiveram notificações foram excluídos desta planilha.

EVENTOS NACIONAIS
Semana Epidemiológica 23/2019
(02/06/2019 a 08/06/2019)

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

DENGUE
Local de ocorrência: Distrito Federal
Data da informação: 11/06/2019
Fonte da informação: correiobraziliense.com.br (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

O Distrito Federal vive a pior epidemia de dengue da
história: 27,694 casos foram notificados, 97,1% deles entre
moradores da capital do país. Dados divulgados na terçafeira (11/6) confirmam 26 mortes pelo vírus transmitido pelo
mosquito Aedes aegypti, que ocorreram até 1º de junho.
Agentes da Secretaria de Saúde analisam outros nove
óbitos para comprovar se eles também aconteceram em
decorrência da doença.
O maior número de casos prováveis está na Região Norte
de Saúde, que engloba Sobradinho e Planaltina. Este grupo
inclui 20,9% dos infectados, ou seja, mais de 5 mil
pacientes. Em seguida, vem a Região Leste (Paranoá,
Itapoã e São Sebastião), chegando a 20,6% do montante,
com pouco mais de 4,9 mil casos.
De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde,
Divino Valero Martins, o aumento dos números neste ano
se deve, sobretudo, em razão de questões climáticas. "O
que acontece é que choveu muito mais e isso proporcionou
o nascimento de um maior número de mosquitos em todas
as regiões administrativas. A hiper população de Aedes
Aegypti, ao lado de um dos tipos mais agressivos da
dengue, trouxe uma resposta que é vista nos dados”,
detalha.
Além dos casos prováveis de dengue, a secretaria também
divulgou, na terça-feira (11), o número de dengue
hemorrágica. Ao todo, 41 pessoas foram acometidas por
este tipo da doença, considerado o mais grave.

ESPOROTRICOSE
Local de ocorrência: Bahia
Data da informação: 11/06/2019
Fonte da informação: correio24horas.com.br (fonte informal)
COMENTÁRIOS:
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) recebeu 305 notificações de animais
suspeitos de esporotricose, doença que pode acometer animais e seres humanos.
Desse total, 79 foram confirmados pela equipe de veterinários do órgão. Os casos
foram notificados entre janeiro a abril desse ano. No mesmo período, a Secretaria
Municipal da Saúde notificou 25 casos humanos.
Em 2018, foram registrados 56 casos suspeitos de esporotricose em humanos, dos
quais 29 foram confirmados. Em animais, no ano passado foram notificados 289
suspeitos, sendo 141 confirmados. A doença, transmitida pelo fungo Sporothrix,
encontrado principalmente em solos e folhagens, é uma micose que atinge bichos e
pessoas. Os sintomas são feridas que, se não forem cuidadas, podem evoluir e, em
alguns raros casos, levar à morte.

o tratamento. Em casos de seres humanos, o paciente deverá se consultar com um
médico, de preferência infectologista, para o diagnóstico e tratamento sejam feitos
corretamente. A esporotricose é uma micose benigna e tem tratamento para seres
humanos e animais.
Mas, como é que pega essa doença? De acordo com a doutora em veterinária e
professora da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Nadia Rossi de Almeida, a
transmissão para humanos acontece através das arranhões e mordidas de bichos e,
por isso, é comum atingir mãos de adultos e rostos de crianças. Ela, que monitora a
doença, diz ainda que, embora raro, a esporotricose também atinge cães e ratos - a
carga de fungo contudo é maior em gatos.

Para evitar o avanço da esporotricose, agentes de combate às endemias,
veterinários e biólogos do CCZ estão intensificando a busca ativa de animais com
sintomas da doença, bem como, promovendo atividades educativas nos postos de
saúde e escolas para alertar a população sobre medidas preventivas contra a
doença.
“Como detectamos muito rapidamente a presença do fungo em Salvador, estamos
avançando com as medidas de controle na cidade. O trabalho intenso das equipes de
campo é justamente para podermos identificar e tratar os animais com a micose e
evitar que pessoas sejam acometida na capital”, destacou Aroldo Carneiro,
veterinário do CCZ.
Micose subcutânea causada pelo fungo do gênero Sporothrix, a esporotricose afeta a
pele e os vasos linfáticos próximos a ela, mas pode também acometer ossos, pulmão
e articulações. O fungo pode ser encontrado naturalmente na terra, na matéria
orgânica e nos vegetais, e quando a pessoa se fura com um espinho pode se
infectar. O gato ao ter contato com o fungo no ambiente pode se infectar e transmitir
para outros gatos ou pessoas através de mordeduras, arranhaduras ou contato com
as feridas na pele.
A Prefeitura de Salvador oferta o atendimento veterinário aos animais com suspeita
da doença, realizando o exame para diagnóstico. Caso a doença seja confirmada, o
dono do pet recebe as orientações necessárias de como proceder e prescrição para

Fonte: google.com.br
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TABELA 1 • Distribuição dos casos de sarampo confirmados segundo Estado de
ocorrência, Brasil, 2019.

1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL
Em 2019, até o dia 05 de junho de 2019, o Brasil confirmou 123 casos de sarampo,
distribuídos em sete Unidades Federadas (UF): Amazonas (4), Roraima (1), Pará
(53), São Paulo (51), Santa Catarina (3), Rio de Janeiro (7) e Minas Gerais (4). A
taxa de incidência da doença foi de 0,06 por 100.000 habitantes (Tabela 1).
De acordo com a curva epidêmica dos casos notificados de sarampo, segundo a
classificação e Semana Epidemiológica (SE) do Brasil, podemos observar a maior
concentração de casos na SE 10 e entre as SE 13 e 15 de 2019 (Figura 1).

nados à importação e autóctones), 151 (36,1%) descartados e 216 (51,7%)
permanecem em investigação.
De acordo com a curva epidêmica dos casos notificados de sarampo, por SE da data
de início do exantema e classificação final, podemos observar pequenos picos de
notificações nas SE 16, 19 e 21 de 2019 (figura 2).

FIGURA 1 • Distribuição dos casos notificados de sarampo, segundo classificação de
casos e Semana Epidemiológica da data de início do exantema, Brasil, 2019*.

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NOS ESTADOS COM SURTO ATIVO
2.1 São Paulo
No estado de São Paulo, no período de 01 de janeiro a 05 de junho de 2019, foram FIGURA 2 • Distribuição dos casos notificados de sarampo segundo classificação de
notificados 418 casos suspeitos de sarampo, sendo 51 (12,2%) confirmados (relacio- casos e Semana Epidemiológica da data de início do exantema, São Paulo, 2019*.
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Com relação a distribuição dos casos confirmados, por faixa etária, a população de
20 a 29 anos de idade representa 41,2% (21) dos casos (tabela 2).
A Taxa de incidência dos casos confirmados de sarampo em São Paulo é de
0,1/100.000 habitantes. Quando calculada por faixa etária, observa-se que, a maior
taxa de incidência na população dos menores de um ano (tabela 2).

TABELA 2 • Distribuição dos casos confirmados e taxa de incidência, por Faixa
Etária, São Paulo, 2019*.

2.2 Rio de Janeiro
No estado de Rio de Janeiro, no período de 01 de janeiro a 05 de junho de 2019,
foram notificados 36 casos suspeitos de sarampo, sendo sete (19,4%) confirmados,
15 (41,7%) descartados e 14 (38,9%) permanecem em investigação.
O último caso confirmado no Rio de Janeiro, SE 19/2019, é residente de Paraty,
município que enfrenta surto de sarampo. No município, sete casos permanecem em
investigação, tendo apresentado exantema entre as SE 16 a 20 de 2019.
De acordo com a curva epidêmica dos casos notificados de sarampo, por SE da data
de início do exantema e classificação final, podemos observar o pico de notificações
na SE 19 de 2019.
FIGURA 3 • Distribuição dos casos notificados de sarampo segundo classificação de
casos e Semana Epidemiológica da data de início do exantema, Rio de Janeiro, 2019*.

SARAMPO
Local de ocorrência: Nacional
Data da informação: 05/06/2019
Fonte da informação: Ministério da Saúde

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

COMENTÁRIOS:
Com relação aos casos confirmados, estão distribuídos nas faixas etárias de
menores de 1 ano, 1 a 4 anos, 10 a 14 anos, 20 a 29 e maiores de 50 anos (tabela
3).
A Taxa de incidência dos casos confirmados de sarampo no Rio de Janeiro é de
0,1/100.000 habitantes. Quando calculada por faixa etária, observa-se que a maior
incidência é nos menores de 1 ano de idade (tabela 3).
TABELA 3 • Distribuição dos casos confirmados e taxa de incidência, por Faixa
Etária, Rio de Janeiro, 2019*.

Com relação a distribuição dos casos confirmados, por faixa etária, a população de
15 a 19 anos de idade representa 22,6% (12) dos casos (tabela 4). 6 A Taxa de
incidência dos casos confirmados de sarampo no Pará é de 0,7/100.000 habitantes.
Quando calculada por faixa etária, observa-se a maior incidência nos menores de um
ano de idade (tabela 4).

2.3 Pará
No estado do Pará, no período de 01 de janeiro a 05 de junho de 2019, foram
notificados 132 casos suspeitos de sarampo, sendo 53 (40,2%) confirmados, 68
(51,5%) descartados e 11 (8,3%) permanecem em investigação.
De acordo com a curva epidêmica dos casos notificados de sarampo, por SE da data
de início do exantema e classificação final, podemos observar que o pico das
notificações ocorreu na SE 10 de 2019 e, da SE 15 a 18 de 2019, as notificações
foram decrescentes (figura 4).

TABELA 4 • Distribuição dos casos confirmados e taxa de incidência, por Faixa Etária,
Pará, 2019*.
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3. RECOMENDAÇÕES
O Ministério da Saúde tem atuado ativamente junto aos estados e municípios no enfrentamento do surto de sarampo, tendo realizado as
seguintes recomendações para interrupção da circulação do vírus:
• Manter elevadas e homogêneas coberturas vacinais da tríplice e tetraviral;
• Realizar intensificação vacinal e varredura em áreas com positividade laboratorial para sarampo;
• Avaliar sistematicamente as coberturas vacinais e disponibilizar as informações para gestores, profissionais de saúde e população;
• Conduzir a vacinação de grupos de risco como profissionais da saúde, profissionais do ramo do turismo, setor hoteleiro e transportes; •
Realizar busca retrospectiva de pacientes com a tríade do sarampo em unidade de saúde de municípios silenciosos;
• Reforçar as equipes de investigação de campo para garantir a investigação oportuna e adequada dos casos notificados;
• Realizar bloqueio em até 72 horas em todos os contatos do caso suspeito;
• Fortalecer a capacidade dos sistemas de vigilância epidemiológica do sarampo, rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita nos diversos
territórios, com diagnóstico de necessidades para a efetivação desse fortalecimento;
• Produzir ampla campanha midiática, para os diversos meios de comunicação, para informar profissionais de saúde, população e comunidade
em geral sobre tópicos relevantes relacionados ao sarampo;
• Estabelecer estratégias para a implementação de ações de resposta rápida frente a casos importados de sarampo, rubéola e Síndrome da
Rubéola Congênita para evitar novas importações; e
• Planejar estratégias de vacinação com ênfase na busca de oportunidades de vacinação em locais que naturalmente ocorre aglomeração de
pessoas (festas, feiras, rodoviárias, aeroporto, portos, instituições de ensino, empresas, entre outras)
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A vigilância da influenza no Brasil é composta pela vigilância sentinela de
Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAGhospitalizado) em pacientes hospitalizados.
A vigilância sentinela conta com uma rede de unidades distribuídas em todas
as regiões geográficas do país e tem como objetivo principal identificar os
vírus respiratórios circulantes, permitir o monitoramento da demanda de
atendimento dos casos hospitalizados e óbitos para orientar na tomada de
decisão em situações que requeiram novos posicionamentos do Ministério
da Saúde e Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais.
As informações apresentadas neste informe são referentes ao período que
compreende as semanas epidemiológicas (SE) 01 a 21 de 2019, o que
compreende casos com início de sintomas de 30/12/2018 a 25/05/2019.
A positividade para influenza e outros vírus respiratórios entre as amostras
com resultados cadastrados e provenientes de unidades sentinelas de SG foi
de 27,5% (1.778/6.457). Foram notificados 14.842 casos que atendem a
definição de SRAG. Desses, 73,1% (10.845/14.842) possuem classificação
final, dos quais 11,5% (1.247/10.845) foram classificadas como SRAG por
influenza e 28,3% (3.070/10.845) como outros vírus respiratórios, dos outros
vírus respiratórios pesquisados ((Vírus Sincicial Respiratório, Parainfluenza e
Adenovírus), em 72,2% (2.216/3.070) dos casos foi identificado o VSR.
As informações sobre a vigilância sentinela de influenza apresentadas neste
informe baseiam-se nos dados inseridos no Sivep-gripe pelas unidades
sentinelas distribuídas em todas as regiões do país. A vigilância sentinela
continua em fase de ampliação e nos próximos boletins serão incorporados,
de forma gradativa, os dados das novas unidades sentinelas.

Fonte: google.com.br
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Síndrome Gripal
Até a SE 21 de 2019 foram coletadas 8.412 amostras – é preconizada a coleta de 05 amostras semanais por unidade sentinela. Dessas, 76,8% (6.457/8.412)
possuem resultados inseridos no sistema de informação e 27,5% (1.778/6.457) tiveram resultados positivos para vírus respiratório, das quais 39,0% (693/1.778)
foram positivos para influenza e 61,0% (1.085/1.778) para outros vírus respiratórios (Vírus Sincicial Respiratório, Parainfluenza e Adenovírus) (Figura 2). Em 2018,
no mesmo período, haviam sido inseridas no sistema 6.824 amostras e 25,8% (1.760/6.824) tiveram resultados positivos para vírus respiratórios, das quais 48,7%
(857/1.760) foram positivos para influenza e 51,3% (903/1.760) para outros vírus respiratórios (Figura 1).
Dentre as amostras positivas para influenza em 2019, 42,6% (295/693) foram decorrentes de influenza A(H1N1)pdm09, 35,6% (247/693) de influenza B, 5,5%
(38/693) de influenza A não subtipado e 16,3% (113/693) de influenza A(H3N2). Entre os outros vírus respiratórios, houve predomínio da circulação de VSR, 68,1%
(739/1.085) (Figura 2).
Figura 1 – Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de Síndrome Gripal, por semana epidemiológica de inícios dos
sintomas. Brasil, 2018 até a SE 21
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Síndrome Gripal
Nas últimas semanas observa-se um aumento de identificação de vírus influenza nas regiões norte, sul e sudeste do país, nas demais regiões nota-se o
predomínio de amostras positivas para outros vírus respiratórios, não influenza, com destaque para a maior circulação de VSR (Anexo 1).
No Brasil até o momento houve um destaque de identificação de influenza A(H1N1)pdm09 no estado do Amazonas no início de fevereiro, mas se observa
redução na detecção do vírus. Entre os vírus influenza A o predominante no país até o momento é o influenza A(H1N1)pdm09. O vírus influenza B se destaca
na região Nordeste durante praticamente todas semanas epidemiológicas deste ano, com pequena redução nas últimas semanas.
Figura 2 – Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de Síndrome Gripal, por semana epidemiológica de inícios dos
sintomas. Brasil, 2019 até a SE 21.
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SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – HOSPITALIZADO
Perfil Epidemiológico dos Casos
Até a SE 21 de 2019, foram notificados 14.842 casos que atendem a definição
de SRAG. Desses, 73,1% (10.845/14.842) possuem classificação final, dos
quais 11,5% (1.248/10.845) foram classificadas como SRAG por influenza e
28,3% (3.070/10.845) como outros vírus respiratórios, dos outros vírus
respiratórios pesquisados ((Vírus Sincicial Respiratório, Parainfluenza e
Adenovírus), em 72,2% (2.216/3.070) dos casos foi identificado o VSR –
importante ressaltar que o diagnóstico para VSR é um diagnóstico diferencial
desenvolvido dentro da vigilância da influenza, não existe uma vigilância
específica implantada para estes casos.

(Continua ao lado)
Tabela 1 – Distribuição de casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, por Classificação final e em Investigação. Brasil, regiões e unidades federadas (UF), até a SE 21 de 2019.
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SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – HOSPITALIZADO
Perfil Epidemiológico dos Casos
Notou-se nos primeiros meses do ano uma circulação de vírus influenza com
maior intensidade e de forma localizada no estado do Amazonas, com 140
casos e 35 óbitos. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e do Paraná
também se destacam, pois apresentam até o momento 244, 68 e 131 casos e
16, 26 e 35 óbitos por influenza respectivamente (Tabela 1).
No País, dentre os 1.016 casos de influenza que tiveram suas amostras
submetidas à metodologia de subtipagem até o momento, 65,7% (668/1.016)
eram influenza A(H1N1)pdm09, 16,8% (171/1.016) influenza A(H3N2), 5,8%
(59/1.016) influenza A não subtipado e 11,6% (118/1.016) influenza B (Tabela
2).

(Continua ao lado)
Tabela 2 – Distribuição dos casos e óbitos por subtipo de influenza. Brasil, regiões e unidades federadas (UF), até a SE 21 de 2019.
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Os casos de SRAG por influenza apresentaram uma mediana de idade de 28
anos, variando de 0 a 98 anos. Entre os casos de SRAG por influenza foi
observada uma mediana de 3 dias para o início do tratamento variando de 0
a 39 dias. Na Figura 3, observa-se que a positividade para vírus influenza em
casos de SRAG não se encontra crescente nas últimas semanas

epidemiológicas no país, mas isso pode estar relacionado a falta de
oportunidade na notificação dos casos. Ressalta-se a necessidade da
oportuna notificação dos casos para uma boa resposta epidemiológica e
orientação da tomada de decisão dos gestores, no que se refere às ações de
prevenção e controle da influenza.

Figura 3 – Distribuição dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, confirmados para influenza, por semana epidemiológica do início
dos sintomas. Brasil, 2019 até a SE 21.
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Perfil Epidemiológico dos Óbitos
Até a SE 21 de 2019, foram notificados 1.279 óbitos por
SRAG, o que corresponde a 8,6% (1.209/14.842) do
total de casos. Desses, 93,7% (1.199/1.279) possuem
classificação final, dos quais 18,5% (222/1.199) foram
confirmados para vírus influenza. Dos 199 óbitos que
tiveram suas amostras submetidas à metodologia de
subtipagem, 74,4% (148/199) foram por influenza
A(H1N1)pdm09, 13,6% (27/199) por influenza A(H3N2),
4,5% (9/199) influenza A não subtipado e 7,5% (15/199)
por influenza B (Tabela 2). Dos óbitos por outros vírus
respiratórios 64,7% (108/167) foram por VSR (Tabela 1).
Dentre os indivíduos que evoluíram ao óbito por
influenza, a mediana da idade foi de 50 anos, variando
de 0 a 97 anos e 81,5% (181/222) apresentaram pelo
menos um fator, com destaque para adultos ≥ 60 anos,
cardiopatas, diabetes mellitus e crianças < 5 anos. Além
disso, 72,1% (160/222) fizeram uso de antiviral, com
mediana de 4 dias entre os primeiros sintomas e o início
do tratamento, variando de 0 a 33 dias (Tabela 3).
Recomenda-se iniciar o tratamento preferencialmente
nas primeiras 48 horas.

Tabela 3 – Distribuição dos óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por
influenza segundo fator de risco e utilização de antiviral. Brasil, 2019 até a SE 21.
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Anexo 1 – Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de Síndrome Gripal por semana epidemiológica
do início dos sintomas. (A) Brasil e (B) regiões, 2019 até a SE 21.
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Situação Epidemiológica:

Figura 1 • Distribuição dos casos humanos e epizootias em primatas não
humanos confirmados para Febre Amarela, por município do local
provável de infecção e/ou de ocorrência, no Brasil, entre as semanas
epidemiológicas 01 e 20/2019.

FEBRE AMARELA
.
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Vigilância de Casos Humanos
Foram registrados casos humanos confirmados nos estados de São Paulo (68), do
Paraná (13) e Santa Catarina (01) (Tabela 1). A maior parte dos casos eram
trabalhadores rurais e/ou com exposição em área silvestre, sendo 73 (89%) do sexo
masculino, com idades entre 08 e 87 anos. Em março/2019 (SE-13), foi confirmado o
primeiro caso de febre amarela no estado de Santa Catarina. Entre os casos
confirmados, 14 evoluíram para o óbito (17,1%). O número total de casos humanos
registrados no mesmo período de 2018 foi de 1.309.

Tabela 1 • Distribuição dos casos humanos suspeitos de Febre Amarela
notificados à SVS/MS, por UF do local provável de infecção e classificação,
Brasil, semanas epidemiológicas 1 a 20/2019.

Figura 2 • Distribuição dos casos humanos suspeitos de Febre Amarela
notificados à SVS/MS, por semana epidemiológica de início dos sintomas e
classificação, Brasil, entre as semanas epidemiológicas 01 e 20/2019*.
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Vigilância de Epizootias em Primatas Não Humanos – PNH (macacos)
Foram registradas epizootias de PNH confirmadas em São Paulo (13), no Rio
de Janeiro (01), no Paraná (32), no Pará (1) e em Santa Catarina (1). O
maior número de epizootias confirmadas foi registrado na região Sul (68,7%;
33/48), sendo a maior parte das epizootias com ocorrência no estado do
Paraná. (Tabela 2).
Tabela 2 • Distribuição das epizootias em primatas não humanos notificadas à
SVS/MS, por UF do local de ocorrência e classificação, Brasil, entre as
semanas epidemiológicas 01 e 20/2019.

Figura 3 • Distribuição das epizootias em primatas não humanos notificadas à
SVS/MS, por semana epidemiológica de ocorrência e classificação, Brasil, entre
as semanas epidemiológicas 01 e 20/2019.
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Áreas de risco
Diante desse cenário, é fundamental que os municípios das áreas de risco ampliem as coberturas vacinais (no mínimo 95%), com o objetivo de garantir a
proteção da população contra a doença, reduzindo o risco de óbitos e surtos, além do risco de reurbanização da transmissão (por Aedes aegypti). A
vacinação está recomendada para toda a Área com Recomendação de Vacina (ACRV) destacada no mapa abaixo. Ressalta-se que o maior risco está nas
áreas consideradas afetadas e ampliadas, onde a transmissão foi documentada recentemente (2018/2019). As pessoas não vacinadas e expostas nessas
localidades devem ser vacinadas, prioritariamente.

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

EVENTOS INTERNACIONAIS
Semana Epidemiológica 23/2019
(02/06/2019 a 08/06/2019)

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

GUILLAIN-BARRÉ
.

Local de ocorrência: Peru
Data da informação: 09/06/2019
Fonte da informação: oglobo.globo.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

O Peru declarou emergência sanitária em cinco regiões turísticas onde
se reportou um número incomum de casos da síndrome de GuillainBarré, após a morte de uma terceira pessoa devido a este mal do
sistema imunológico que afeta o sistema nervoso, informou o governo.

da zika, que é transmitido pelo aedes aegypti, pode acabar gerando
distúrbios neurológicos, como a síndrome Guillain-Barré.

A "emergência sanitária" durará 90 dias e foi declarada após o Instituto
de Ciências Neurológicas indicar que "os casos atuais da síndrome de
Guillain-Barré apresentam características incomuns e atípicas que
requerem tratamento de início rápido ou imediato".
As regiões ou departamentos envolvidos são Piura, Lambayeque, La
Libertad, todas na costa norte do país, zonas com atrativos
arqueológicos e conhecidas por suas praias e ondas para surfistas.
Também estão incluídas a região de Junín, no centro do país, e Lima,
onde fica a capital peruana.
Esta síndrome deixou um terceiro morto no sábado, quando uma mulher
de 45 anos faleceu em um hospital da cidade de Trujillo, região La
Libertad, reportou o jornal El Comercio neste domingo.
As autoridades peruanas indicaram que registraram 34 casos da doença
no norte do Peru, muito acima dos 10 casos anuais que se apresentam
normalmente nessa região.
O "incremento incomum de casos de síndrome de Guillain-Barré"
disparou os alarmes esta semana, admitiu o Ministério da Saúde, que
advertiu que se trata de um mal não contagioso.
As autoridades pediram para que a população reforce a higiene e lave
as mãos, porque foi identificado um provável tipo de enterovírus - ligado
à síndrome - que ataca o intestino e entra através do sistema
respiratório. No Brasil, uma epidemia de zika, em 2015, despertou
preocupações sobre o aparecimento de casos de Guillain-Barré. O vírus

Fonte: google.com.br

LEISMANIOSE
.

Local de ocorrência: El Salvador
Data da informação: 06/06/2019
Fonte da informação: laprensagrafica.com (fonte informal)
COMENTÁRIOS:
Um surto de Leishmaniose cutânea foi detectado pelo Ministério da Saúde (MINSAL)
e continua preocupando e gerando alerta aos moradores de 17 comunidades em
Concepcion de Oriente e Anamorós, ambos os municípios da área de fronteira
hondurenha da província de La Union .
De acordo com os registros médicos e histórias dos próprios habitantes, a doença
não é nova em suas comunidades. Na verdade, os registros médicos mostram caso
por cinco anos, mas os moradores dizem que há um ano começou a ver as primeiras
pessoas com a condição, que também é conhecido como "lepra branca".
"A minha neta começou com um vergão cerca de nove meses, mas pensei que era
nada sério. Mas depois de quatro meses ele cresceu, e a menina foi levada para uma
consulta particular em San Miguel, mas ninguém nos deu uma resposta, até que os
promotores nos falaram sobre essa doença", diz Paz Vanegas, morador da fazenda
Cuevas em Concepción de Oriente.
A leishmaniose começa com uma picada de um mosquito semelhante ao mosquito,
conhecido como flebotomíneo. Mais tarde, torna-se um grão pequeno, mas acaba
sendo uma lesão que cresce e deteriora os tecidos da pele, sem causar dor ou
desconforto.

outros que foram picados nos braços, porque são as áreas que normalmente são
descobertas.
O surto está localizado na área rural dos dois municípios. A aldeia de Canton
Carbones Guaripe, Concepcion de Oriente, foi a primeira comunidade a relatar as
pessoas picadas por flebotomíneos e onde foram os casos mais confirmados de
leishmaniose. Posteriormente foi atingido na aldeia Cuevas, o cantão e da aldeia de
El Zapote Pedernal, mas também tem sido afetada na aldeia Quebrada Honda,
Polorós.

Intervenção
Antes que os casos aumentem ainda mais, uma equipe de mais de uma dúzia de
pessoas da área de Controle Vetorial SIBASI juntamente com promotores UCSF
Concepcion de Oriente, estão a implementar um plano para atacar o mosquito.
Um mês atrás, foi iniciado um plano para pulverizar todas as casas na área rural do
município mais afetado, com o objetivo de eliminar o mosquito. Até o momento, 655
casas foram pulverizadas em oito aldeias dos 17 que relataram casos.

Registros de casos pela doença em Concepción de Oriente começou no ano
passado, quando foram relatados 15 pessoas com leishmaniose positivas, mas nos
últimos seis meses, o número de casos confirmados aumentou cinco vezes, até
agora 85 pessoas foram afetadas, e também foram registrados 15 casos em um
povoado de Polorós, que é vizinho.

"A pulverização é proteger as paredes das casas com inseticida (deltametrina), de
modo que quando o mosquito vem pela manhã e à tarde repousa na parede e morre
ali, e isso protege por dois meses. Outra medida que recomendamos é o uso de telas
mosquiteiras, usar roupas com mangas", disse Orlando Zelayandía, chefe do setor
MINSAL malária.

"Essas lesões são de natureza crônica, as pessoas dizem que provavelmente tem
cinco anos que estão com essa lesão. A doença tem sido endêmica, mas passou
despercebida, porque a lesão não machuca ou coça, e pode ser confundida com uma
espinha ou outro tipo de ferida, mas o problema é que não é saudável", diz Giovanni
Ruiz, médico da Unidade de Comunidade de Saúde da Família (UCSF) Concepcion
de Oriente.

Para a detecção de casos, o MINSAL habilitou um laboratório na UCSF em
Concepción de Oriente, onde as amostras são levadas para análise.

Dos 100 casos de leishmaniose que foram diagnosticados este ano nos dois
municípios da União, 50% são em mulheres e 20% em menores, enquanto os demais
são homens adultos. A maioria dos pacientes apresenta as lesões no rosto, mas há

SARAMPO
.

Local de ocorrência: Estados Unidos
Data da informação: 10/06/2019
Fonte da informação: terra.com.br (fonte informal)
COMENTÁRIOS:

O pior surto de sarampo nos Estados Unidos em um quarto de
século se espalhou para o Idaho e a Virgínia na semana
passada, e na segunda-feira autoridades de saúde pública
relataram 41 casos novos da doença altamente contagiosa e
às vezes fatal.
Neste ano, os EUA registraram 1.022 casos da doença até 6 de
junho, uma epidemia atribuída à desinformação a respeito de
vacinas, disseram os Centros de Controle e Prevenção de
Doenças (CDC).
O surto de 2019, que já alcançou 28 Estados, é o pior desde
1992, quando 2.126 casos foram registrados.
Autoridades de saúde federais atribuem o surto deste ano a
pais norte-americanos que se recusam a vacinar os filhos por
acreditarem que ingredientes da vacina podem causar autismo,
algo que os indícios científicos refutam.
"Nunca é demais repetir: as vacinas são uma ferramenta de
saúde pública segura e altamente eficiente que pode evitar
esta doença e encerrar o surto atual", disse o secretário de
Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, em um comunicado
emitido na semana passada.
Em 2000, os EUA declararam a eliminação do sarampo no país
porque não houve transmissão contínua da doença durante um
ano. Ainda assim, casos do vírus surgem e se disseminam por
meio de viajantes vindos de países onde o sarampo é comum.
Autoridades dos CDC alertaram que os EUA correm o risco de
perder a condição de país livre do sarampo se o surto em
andamento, que começou em outubro de 2018 em Nova York,
continuar até novembro de 2019.

Fonte: google.com.br

ÉBOLA
.

Local de ocorrência: República Democrática do Congo
Data da informação: 06/06/2019
Fonte da informação: Organização Mundial da Saúde (OMS)
COMENTÁRIOS:
À medida que o surto da doença do vírus Ebola (DVE) ultrapassa a marca do
caso de 2000, os indicadores nas últimas duas semanas fornecem sinais
precoces de um alívio da intensidade da transmissão. Isso segue um período de
segurança aprimorada e, portanto, acesso às comunidades, permitindo que as
equipes de resposta operem mais livremente. Um total de 88 casos confirmados
foram relatados a cada semana nas duas últimas semanas epidemiológicas,
abaixo do pico de 126 casos por semana observado em abril. Os declínios na
incidência de novos casos foram mais aparentes em pontos críticos como as
zonas de saúde de Katwa, Mandima e Beni. Simultaneamente, melhorias na
proporção de casos entre os contatos registrados antes do início (de 30% há
três semanas para 55% na semana passada), e uma proporção menor de casos
resultantes de transmissão dentro das unidades de saúde da comunidade (de
31% durante a primeira semana de abril de 2019 a 9% durante a última semana
de maio de 2019), são animadores. No entanto, ambos os indicadores estão
abaixo de onde nós pretendemos estar. O surto continua a estar contido em 12
zonas ativas de saúde nas províncias de Kivu do Norte e Ituri.
No entanto, taxas substantivas de transmissão continuam dentro das
comunidades afetadas, e outras ondas do surto podem ser esperadas. Um
aumento na incidência de novos casos foi relatado na Zona de Saúde de
Mabalako nas últimas semanas, e altas taxas de infecção continuam dentro do
Butembo metropolitano. Os tempos entre a detecção, notificação e admissão de
casos em centros de tratamento / trânsito de Ebola (ETCs) permanecem muito
longos (mediana 6 dias, intervalo interquartílico 4–9 dias nas últimas 3
semanas), com cerca de um terço (34% nos últimos 3 semanas) de casos que
morrem fora dos ETC. Coletivamente, esses indicadores destacam que os riscos
associados a esse surto permanecem muito altos.
Nos 21 dias entre 15 de maio e 4 de junho de 2019, 80 áreas de saúde dentro
de 12 zonas de saúde relataram novos casos, representando 12% das 664
áreas de saúde nas províncias de Kivu do Norte e Ituri (Figura 1). Durante este
período, um total de 280 casos confirmados foram notificados, a maioria dos
quais foram do Mabalako (27%, n = 75), Butembo (23%, n = 63), Katwa (16%,

Figura 1: Casos confirmados e prováveis da doença do vírus Ébola por área de saúde,
províncias de Kivu do Norte e Ituri, República Democrática do Congo, dados de 4 de
junho de 2019

n=44), Zonas de saúde de Beni (11%, n = 30), Kalunguta (8%, n = 23), Mandima
(7%, n = 19) e Musienene (5%, n = 14).
Até 4 de junho de 2019, um total de 2025 casos DVE, incluindo 1.931
confirmados e 94 casos prováveis, foram relatados. Um total de 1.357 mortes
foram relatadas (taxa de letalidade total de 67%), incluindo 1.263 mortes entre
os casos confirmados. Dos 2.025 casos confirmados e prováveis com idade e
sexo conhecidos, 58% (1170) eram do sexo feminino e 29% (589) eram crianças
menores de 18 anos. O número de profissionais de saúde afetados subiu para
110 (5% do total de casos).

POLIOMIELITE
.

Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 05/06/2019
Origem da informação: The Global Polio Erradication Initiative e OPAS
COMENTÁRIOS
CASOS de POLIOVÍRUS SELVAGEM TIPO 1 E POLIOVÍRUS DERIVADO DA VACINA

Resumo de novos vírus nesta semana:
Total cases

Afeganistão - um novo caso de poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1);
Globally

Paquistão - dois novos casos de WPV1 e 16 amostras ambientais
positivas para WPV1;

Year-to-date 2019
WPV
cVDPV
29
12

Year-to-date 2018
WPV
cVDPV
12
16

Total in 2018
WPV
cVDPV
33
104

- in endemic countries

29

8

12

2

33

34

- in non-endemic countries

0

4

0

14

0

70

Níger - um caso cVDPV2; e,
Nigéria - uma amostra ambiental positiva para cVDPV2.

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

Poliovírus selvagem global e casos de poliovírus circulantes
derivados da vacina - últimos 12 meses - em 10 de junho de 2019

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE POLIOVÍRUS SELVAGEM POR PAÍS

Countries

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

cVDPV

Afeganistão

8

0

9

0

21

0

8-Maio-2019

NA

Rep Dem Congo

0

1

0

8

0

20

NA

8-Fev-2019

Indonesia

0

0

0

0

0

1

NA

27-Nov-2018

Mozambique

0

0

0

0

0

1

NA

21-Out-2018

Niger

0

1

0

0

0

10

NA

3-Abr-2019

Nigeria

0

8

0

2

0

34

NA

29-Mar-2019

Paquistão

21

0

3

0

12

0

19-Maio-2019

NA

Papua Nova Guiné

0

0

0

2

0

26

NA

18-Out-2018

Somália

0

2

0

4

0

12

NA

21-Apr-2019

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

DENGUE
Local de ocorrência: Américas
Data da informação: 27/05/2019
Origem da informação: Organização Pan Americana de Saúde (OPAS)
COMENTÁRIOS ADICIONAIS:

A dengue continua sendo um problema de saúde pública nas Américas, apesar dos esforços dos Estados Membros para deter e mitigar o impacto das
epidemias. É uma doença infecciosa sistêmica dinâmica. A infecção pode ser assintomática ou apresentar um amplo espectro clínico que inclui formas
graves e não graves. Após a incubação, a doença começa abruptamente e passa por três fases: a fase febril, crítica e de recuperação.

INFLUENZA
Local de ocorrência: Mundial
Data da informação: 27/05/2019
Origem da informação: Organização Mundial da Saúde (OMS)
COMENTÁRIOS ADICIONAIS:
Nas zonas temperadas do hemisfério sul, as detecções de influenza aumentaram em geral. Na Austrália e na Nova Zelândia, as detecções de influenza foram
predominantemente de vírus influenza A (H3N2) e influenza B. Na África do Sul, detectaram-se predominantemente vírus da gripe A (H3N2). Na América do Sul, os vírus
influenza A (H1N1) pdm09 predominaram. No sul da Ásia, a atividade da influenza foi baixa em geral.
No Caribe, nos países da América Central e nos
países tropicais da América do Sul, a atividade de
influenza e VSR foi baixa em geral. Na África
Oriental, Ocidental e Central, a atividade da gripe
foi baixa em todos os países relatados. Na zona
temperada do hemisfério norte, a atividade da
influenza diminuiu em geral. Na América do Norte
e na Europa, a atividade da influenza foi baixa em
geral. No norte da África, as detecções de
influenza foram baixas entre os países
declarantes. Na Ásia Ocidental, a atividade da
gripe foi baixa no geral, mas com detecções
contínuas em alguns países da Península Arábica.
Na Ásia Oriental, a atividade da influenza diminuiu.
Os Centros Nacionais de Influenza (NICs) e outros
laboratórios nacionais de influenza de 111 países,
áreas ou territórios informaram dados para a
FluNet para o período de 29 de abril de 2019 a 12
de maio de 2019 (dados em 2019-05-24 03:41:52
UTC). Os laboratórios da OMS GISRS testaram
mais de 80.173 espécimes durante esse período
de tempo. 7.693 foram positivos para os vírus
influenza, dos quais 4.383 (57%) foram tipificados
como influenza A e 3.310 (43%) como influenza B.
Dos vírus subtipo A subtipo, 707 (30,9%) foram
influenza A (H1N1) pdm09 e 1.578 (69,1%) eram
influenza A (H3N2). Dos vírus B caracterizados, 63
(2,9%) pertenciam à linhagem B-Yamagata e
2.075 (97,1%) à linhagem B-Victoria.

Fontes utilizadas na pesquisa
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