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Análise das práticas e procedimentos da rede de emergência 
 
 
GOVERNANÇA EM REDE DE SAÚDE - Esta seção descreve experiências nacionais e 

internacionais expressivas, coletadas em material público, na formação de redes de 

emergência em atendimento à saúde, tendo como base principal referências já descritas pelo 

Ministério da Saúde e pela World Health Organization (WHO).   

 

1.3.1 A Fiocruz no Enfrentamento da Emergência Sanitária de Importância 

Nacional – Zika Vírus 

 

A partir de 2003, com vistas a promover ações de controle da dengue, a 

Fiocruz instituiu a Rede Dengue Fiocruz, através da destinação de recursos para o 

Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde Pública no campo 

da pesquisa. Em 2009, teve origem a Rede de Ações Integradas de Atenção à Saúde 

no Controle da Dengue que, a partir de 2015, passou a incluir em seu escopo as 

questões relativas a duas viroses emergentes no Brasil: chikungunya e Zika. 

Reestruturada e fomentada com objetivo de integrar todas as atividades de promoção, 

prevenção, educação, assistência e diagnóstico realizadas pela Fiocruz para o 
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enfrentamento da dengue, a nova Rede Dengue, Zika e Chikungunya colabora com o 

Programa Nacional de Combate da Dengue no território nacional, reforçando o papel 

da Fundação como estrutura integrante do SUS no desenvolvimento de pesquisas, 

ensino, e na promoção da saúde ambiental, assistência e desenvolvimento 

tecnológico. 

Um fato marcante e prévio à emergência sanitária de importância nacional do 

Zika Vírus, ocorreu em novembro de 2015, quando a Fiocruz recebeu um caso de 

suspeita de ebola. O paciente foi encaminhado para o Instituto Nacional de 

Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), no Rio de Janeiro, referência nacional para 

casos da doença, seguindo protocolo de segurança e, após testes clínicos e 

laboratoriais, confirmou-se resultado negativo para a enfermidade. A operação 

sanitária resultante significou um grande aprendizado organizacional, tendo sido todas 

as suas ações avaliadas internamente, o que permitiu intensificar treinamentos e 

simulações de atendimento. 

Com a publicação da portaria no 1.516/2015 – PR de 18 de dezembro de 2015, 

a Presidência da Fiocruz cria o Gabinete de Coordenação das Ações da Fiocruz em 

resposta a ESPIN – Emergência Sanitária de Importância Nacional, em consonância à 

declaração de emergência em saúde pública de importância nacional definida pela 

portaria do Ministério da Saúde no 1.813 de 11 de novembro de 2015. 

O Plano Fiocruz para enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância nacional tem como objeto a integração da cadeia de inovação da Fiocruz 

visando respostas e alinhamento com as diretrizes do Plano Nacional de 

Enfrentamento à Microcefalia. 

Do ponto de vista da Rede de Vigilância em Saúde, a Fiocruz conta com um 

conjunto de competências institucionais consolidadas, destacando-se: a. Rede de 

laboratórios de referência de doenças infecciosas e parasitárias; b. Participação na 

rede nacional de laboratórios de referência em saúde pública (SNLSP); c. Produção de 

imunobiológicos integrantes do Programa Nacional de Imunização; d. Papel 

estratégico no controle de qualidade em saúde; e. Programas de formação de 

profissionais em vigilância em saúde; f. Realização de pesquisas de ponta em 

doenças negligenciadas e emergentes; g. Diversos centros de estudo, observatórios e 

laboratórios voltados a um amplo espectro de problemas de saúde, riscos e 

vulnerabilidades; h. Centros Colaboradores da OMS/OPAS em temáticas e problemas 

de saúde de interesse global. 
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 1.3.2 Dimensões do Plano Fiocruz:   

 Atenção à saúde; 

 Vigilância em Saúde; 

 Desenvolvimento Tecnológico e Laboratórios de Referência; 

 Ensino; 

 Mobilização Social. 

 

1.3.3 Eixos Transversais: 

 

 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

 Conhecimento na dimensão clinico-epidemiológica das 

arboviroses. 

 Controle vetorial 

 Prevenção (vacinas) e tratamento 

 Comunicação e Informação  

 Alinhamento com a comunicação governamental. 

 Disseminação de informações científicas seguras à sociedade. 

 Cooperação Internacional 

 

1.3.4 Exames laboratoriais 

 

Segundo o Ministério da Saúde, informações sobre alterações típicas 

laboratoriais associadas com a infecção por Vírus Zika são escassas, mas incluem, 

durante o curso da doença, leucopenia, trombocitopenia e ligeira elevação da 

desidrogenase láctica sérica, gama glutamil transferase e de marcadores de atividade 

inflamatória (proteína C reativa, fibrinogênio e ferritina). Em recente relato clínico de 

dois casos de Vírus Zika importados da Polinésia Francesa para o Japão, houve a 

verificação de leucopenia e trombocitopenia moderada para ambos os casos; os 

mesmos achados laboratoriais foram observados recentemente em caso Zika 

confirmado em um viajante canadense que retornou da Tailândia.  

O diagnóstico laboratorial específico de ZIKAV baseia-se principalmente na 

detecção de RNA viral a partir de espécimes clínicos. O período virêmico não está 
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totalmente estabelecido, mas acredita-se que seja curto, o que permitiria, em tese, a 

detecção direta do vírus até 4-7 dias após o início dos sintomas, sendo, entretanto, 

ideal que o material a ser examinado seja até o 4º dia (figura 1). Os ácidos nucleicos 

do vírus foram detectados em humanos entre 1 e 11 dias após início dos sintomas e o 

vírus foi isolado em primata não-humano até 9 dias após inoculação experimental. 

O ZIKAV foi detectado em sangue total (também em soro e plasma), urina, 

líquido cefalorraquidiano, fluido amniótico, sémen e saliva. Há evidências de que 

ZIKAV persiste na urina e no sêmen por períodos mais longos do que no sangue total 

ou na saliva. 

No Brasil, em razão da situação epidemiológica, com circulação de dengue em 

todos os estados da federação, a técnica diagnóstica mais utilizada é o RT-PCR. A 

técnica está implantada em 24 Lacen e nos laboratórios de referência nacional. 

Recentemente o Ministério da Saúde divulgou a realização do teste rápido para 

Zika, e está em fase de aquisição testes sorológicos para detecção de anticorpos IgM 

e IgG. Estes testes estarão disponíveis em todas as UF do país. O diagnóstico 

laboratorial específico deve ser utilizando preferencialmente para os grupos já 

definidos nos protocolos vigente. 

 

1.3.5 Financiamento 

 

Além de recursos do Tesouro Nacional, a Fiocruz tem contato com fomento por 

organismos internacionais e editais, tais como: OMS/OPAS; National Institutes of 

Health (NIH); FINEP; FAPESP; CNPq; CAPES; Sistema de Prospecção de Agentes 

Financiadores em P, D & I. 

 

 

2.1 COLETA DE DADOS (QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS) 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, a febre por vírus Zika é descrita como 

uma doença febril aguda, autolimitada, com duração de 3-7 dias, geralmente sem 

complicações graves, porém há registro de mortes e manifestações neurológicas, 
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além de microcefalia. O paciente suspeito apresenta exantema maculopapular 

pruriginoso acompanhado de dois ou mais dos seguintes sinais e sintomas: febre ou 

hiperemia conjuntival sem secreção e prurido ou poliartralgia ou Edema periarticular. O 

surgimento de pacientes com manifestação neurológica com história prévia de 

infecção viral tem sido registrado em estados com circulação de vírus Zika e circulação 

concomitante de dengue e/ou chikungunya, principalmente nos Estados da região 

nordeste. As manifestações neurológicas dos pacientes incluem encefalites, 

meningoencefalite, mielite, Síndrome de Guillain-Barré - SGB, entre outras.  

Dada a sua importância epidemiológica, a Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS) preconiza às Secretarias Estaduais e Municipais a notificação compulsória de 

todos os casos suspeitos, conforme anexo I da lista das doenças de notificação 

compulsória nacional, estabelecidas na Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016. 

 

Distribuição cronológica e geográfica Zika Virus 1947 a 2016 

 

Figura X - Distribuição cronológica e geográfica Zika Virus 1947 a 2016 

Fonte: HealthMap – Zika 

 

Os primeiros casos de Zika no Brasil foram confirmados em 29 de abril de 

2015, por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que reportaram a 

identificação de vírus Zika (ZIKAV) por meio de técnica de RT-PCR. Em 09 de maio de 

2015, a Fiocruz/PR identificou ZIKAV, pela mesma técnica e no dia 20 de maio de 
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2015, o estado de São Paulo notificou a detecção de um caso confirmado pelo 

Instituto Adolfo Lutz/SP. Os casos foram ratificados pelo laboratório de referência 

nacional, Instituto Evandro Chagas/SVS/MS. Atualmente, há registro de circulação do 

vírus Zika nas 27 Unidades Federadas do Brasil. 

 

ZIKA: Investigando uma doença exantemática no Brasil 

 

Figura X – ZIKA: Investigando uma doença exantemática no Brasil 

Fonte: Ministério da Saúde – Zika 

 

Em outubro de 2015 o Ministério da Saúde identificou um aumento notável de 

casos de microcefalia no estado de Pernambuco, região Nordeste do Brasil. Até o dia 

28 de novembro de 2015, já haviam sido notificados 1.248 casos suspeitos de 

microcefalia em 311 municípios de 14 unidades federais brasileiras. O maior número 

de casos foi registrado em Pernambuco com identificação de 646 casos suspeitos de 

microcefalia a partir do início de 2015, seguido dos estados de Paraíba (248 casos) e 

Rio Grande do Norte (79 casos). No dia 10 de novembro 2015 o Ministério da Saúde 

decretou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional para dar maior 

agilidade às investigações. 

 

Microcefalia em nascidos vivos na Região Metropolitana do Recife 
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Figura X – Microcefalia em nascidos vivos na Região Metropolitana do Recife. 

Fonte: Portal Fiocruz – PE – Microcefalia  

 

 

Sites: 

Atlas of Science: http://atlasofscience.org/  

Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) - Zika nos EUA: 

http://www.cdc.gov/Zika/geo/united-states.html  

Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) - Zika & Pregnancy: 

http://www.cdc.gov/Zika/index.html  

Cura Zika: http://www.publichealth.pitt.edu/curaZika  

Fiocruz - Vírus Zika: Perguntas e Respostas: http://portal.fiocruz.br/pt-

br/perguntaserespostasZikavirus  

Florida Department of Health - Daily Zika Update: 

http://www.floridahealth.gov/newsroom/2016/11/110316-Zika-update.html  

Global Health Network - Zika Infection: https://Zikainfection.tghn.org/  

HealthMap – Zika: http://www.healthmap.org/Zika/#timeline  

http://atlasofscience.org/
http://www.cdc.gov/zika/geo/united-states.html
http://www.cdc.gov/zika/index.html
http://www.publichealth.pitt.edu/curazika
http://portal.fiocruz.br/pt-br/perguntaserespostas_zikavirus
http://portal.fiocruz.br/pt-br/perguntaserespostas_zikavirus
http://www.floridahealth.gov/newsroom/2016/11/110316-zika-update.html
https://zikainfection.tghn.org/
http://www.healthmap.org/zika/#timeline
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Ministério da Saúde - Combate Aedes: http://combateaedes.saude.gov.br/tira-

duvidas#content  

Ministério da Saúde – Zika: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-

ministerio/principal/secretarias/svs/Zika 

Organização Mundial da Saúde (OMS): http://www.who.int/  

Organização Mundial de Saúde - Zika Open: 

http://www.who.int/bulletin/onlinefirst/Zikaopen/en/  

Organização Mundial de Saúde (OMS) - Zika virus and complications: 

http://www.who.int/emergencies/Zika-virus/en/  

Organização Mundial de Saúde (OMS) - The History of Zika Virus: 

http://who.int/emergencies/Zika-virus/history/en/  

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas): http://www.paho.org/  

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) - Sala de Situação: 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=comcontent&view=category&layout=blog&id

=1293&Itemid=880  

Organização Pan-Americanda da Saúde (Opas - Transmissão autóctone nas Américas 

(2015 - 2016): 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=comcontent&view=article&id=11603&Itemid=

41696&lang=en  

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) - Zika virus infection: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=comcontent&view=article&id=11585:Zika-

virus-infection&catid=8424:contents&Itemid=41688&lang=en  

The Global Health Network: http://rede.tghn.org/  

Zika Virus Net: http://Zikavirusnet.com/  
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