
 
 
ARBOVIROSES – semana 46 
 
Dados do período entre os dias 1º de janeiro e 18 de novembro de 2017 
 
DENGUE  
 
Notificados: 15.097 
Confirmados: 4.610 
Descartados: 6.354 
 
Municípios notificadores: 179 
 
Dados de 2016: No mesmo período, foram 113.532 casos suspeitos (redução de 
86,7% em relação aos dados de 2017). 
 
CHIKUNGUNYA  
 
Notificados: 4.456 
Confirmados: 1.082 
Descartados: 2.386 
  
Municípios notificadores: 136 
 
Dados de 2016: No mesmo período, foram notificados 60.678 casos (redução de 
92,7% em relação aos dados de 2017). 
 
ZIKA  
 
Notificados: 712 
Confirmados: -- 
Descartados: 334 
  
Municípios notificadores: 95 
 
Dados de 2016: No mesmo período, foram notificados 11.353 casos (redução de 
93,7% em relação aos dados de 2017). 
 
*** 
 
ÓBITOS PELAS ARBOVIROSES  
 
Notificados: 113 
Confirmados: 3 (sendo 2 dengue e 1 chikungunya)  
Descartado: 45 
 
Dados de 2016: No mesmo período, foram notificados 407 óbitos suspeitos. 
 
* É importante ressaltar que o diagnóstico laboratorial positivo dos óbitos, 
para qualquer uma das arboviroses, não necessariamente confirma esta 
arbovirose como causa do óbito. Esta avaliação, para descarte ou confirmação, 
depende de minuciosa investigação domiciliar e hospitalar do óbito e da discussão 
de cada caso no Comitê Estadual de Discussão de Óbitos por Dengue e outras 
Arboviroses.  
 
 



*** 
 
Índice de Infestação Predial do 6º ciclo do LIRAa (Levantamento de Índice 
Rápido do Aedes aegypti)  
 
44 municípios em situação de risco de surto 
 
88 municípios em situação de alerta 
 
50 municípios em situação satisfatória 
 
2 não informaram 
 
*** 
 
GESTANTE COM EXANTEMA 
  
Notificações: 222 gestantes com exantema 
 
Confirmações: 30 gestantes apresentaram resultado laboratorial positivo para 
dengue, 15 para chikungunya e 4 para dengue e chikungunya. 
 
*** 
 
EPISOTÍASE/FEBRE AMARELA 
 
A Secretaria Estadual de Saúde (SES) iniciou, em fevereiro, a vigilância sentinela 
de macacos para averiguar possíveis causas para mortes de primatas, que podem 
ser por doenças como raiva, febre amarela ou outras zoonoses. A vigilância de 
epizootias é uma das estratégias para detecção precoce do vírus da febre amarela, 
já que os macacos doentes funcionam como sentinelas para a vigilância dessa 
doença em humanos (o mosquito pode se infectar com o animal e, em seguida, 
repassar para humanos). Em Pernambuco, não há registro da circulação da 
enfermidade desde a década de 1930. 
 
Até o momento, foram notificadas 31 ocorrências de óbitos envolvendo primatas 
não humanos (macacos). Esses animais foram encontrados mortos e notificados 
aos órgãos ambientais e de vigilância (municipais e estaduais), e encaminhados ao 
laboratório de referência (Instituto Evandro Chagas) para pesquisa do vírus da 
febre amarela. Até o momento, nenhum caso humano ou animal foi diagnosticado 
com febre amarela.  
 
Importante destacar que Pernambuco não é uma área com recomendação de 
vacinação para febre amarela. Apenas devem ser vacinadas as pessoas que 
comprovadamente se deslocarão para as áreas de risco e/ou com recomendação de 
vacinação. 
 
 


