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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbi-mortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias  causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


2 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone/Fax (81) 3355-1891  

 Tw iter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog 
: http://cievsrecife.w ordpress.com / 

 

Sumário 
 

SOBE PARA OITO OS NÚMEROS DE MORTES POR H1N1 EM GOIÁS, DIZ SES ...................................... 3 

MARÇO BATE RECORDE EM CASOS DE DENGUE NO ANO COM 5.148 OCORRÊNCIAS DA DOENÇA EM 

MINAS .......................................................................................................................................... 4 

VALE DO JURUÁ REGISTRA MAIS DE 35,4 MIL CASOS DE MALÁRIA EM 2017, APONTA BOLETIM DA 

SAÚDE .......................................................................................................................................... 5 

ADOLESCENTE DE 13 ANOS MORRE APÓS CONTRAIR MENINGITE BACTERIANA NO INTERIOR DO ACRE 

E FAMÍLIA É IMUNIZADA ................................................................................................................ 7 

MINAS ENFRENTA SURTO DA SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA; VEJA COMO SE PREVENIR ......................... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


3 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone/Fax (81) 3355-1891  

 Tw iter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog 
: http://cievsrecife.w ordpress.com / 

  

SOBE PARA OITO OS NÚMEROS DE MORTES POR H1N1 EM GOIÁS, DIZ SES 
09/04/2018 às 19h09 
 
 

  O número de mortes causadas pela gripe H1N1 subiu para oito, em Goiás, segundo o relatório da 
Secretaria Estadual de Saúde, divulgado no site nesta segunda-feira (9). Os dois novos óbitos foram registrados 
em Goiânia. Outros 63 casos da doença já foram registrados. O Ministro da Saúde, Gilberto Occhi, prometeu 
que as vacinas contra o vírus chegam a Goiás na próxima quarta-feira (9). 
 

Das mortes, quatro foram registradas em Goiânia, duas em Trindade, uma em Jaupací e outra em 
Hidrolândia. O estado está em situação de alerta por causa da doença. 
 

Além das mortes por H1N1, a Secretaria Estadual de Saúde registrou uma morte por H3N2, outra 
variação do vírus da Influenza. O órgão ainda investiga outros 26 casos. 
 

A campanha de vacinação contra a doença está prevista para o próximo dia 23. Entretanto, em um 
vídeo, o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, diz que as doses para imunização serão antecipadas para Goiás. 
 

“Eu quero comunicar a todos de Goiás que a vacina vai chegar na Secretaria Estadual de Saúde nesta 
quarta-feira [11]. A partir dessa data, a secretaria vai distribuir essas doses para todos os municípios”, disse. 
 

Segundo o ministro, no primeiro lote serão encaminhados 650 mil vacinas de um total de mais de 1,7 
milhões. “Isso é suficiente e ainda com uma margem para que possa, efetivamente, vacinar todo o público 
alvo”, completou Occhi. 
 

O Ministério da Saúde informou que a campanha nacional de vacinação está mantida para a segunda 
quinzena de abril. Enquanto isso, o estado poderá utilizar as vacinas antecipadas para traçar estratégias de 
proteção da população. 
 

Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que está preparada para fazer a distribuição rápida das 
doses assim que elas forem recebidas. Se as vacinas chegarem no prazo prometido pelo ministro, a vacinação 
pode começar já na segunda-feira (16). 
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MARÇO BATE RECORDE EM CASOS DE DENGUE NO ANO COM 5.148 OCORRÊNCIAS DA 
DOENÇA EM MINAS 
10/04/2018 às 14h55 
 
 
 

Minas Gerais já registrou, de janeiro até os primeiros dias de abril, 11.367 casos de dengue 
prováveis, que são aqueles confirmados mais os suspeitos. Duas pessoas morreram com a doença, 
sendo uma em Conceição do Pará e outra em Uberaba. Há nove óbitos em investigação. Março foi o 
mês com maior número de casos até agora: 5.148. Em abril, foram registrados 270 nos 
primeiros dias. A expectativa é que os registros diminuam com o tempo seco. 

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta terça-feira (10), e estão 
menores em relação ao ano passado. Para se ter uma ideia, entre janeiro e março de 2018, foram 
11.097 casos. Já nos três primeiros meses de 2017, foram 14.348. A diferença é de 3.251 casos de um 
ano para o outro.  

Entre a semana de 25 de março e 4 de abril, dois municípios tiveram incidência muito alta de 
casos: Visconde do Rio Branco e Ubá, ambos na Zona da Mata. Nove encontram-se em alta 
incidência, sendo Nova Porteirinha, Araporã, Catuti, Ubá, Belo Oriente, Guaraciama, Guiricema, 
Santana do Paraíso e Janaúba. Outros 21 municípios estão em média incidência, 243 municípios 
estão com baixa incidência e 578 municípios estão sem registro de casos prováveis.  

Chikungunya  

Em 2018, já foram registrados 2.724 casos prováveis de chikungunya, concentrados na região 
do Vale do Aço. Mas 2017 foi o ano com maior número de casos prováveis da doença. Eles ficaram 
concentrados nas Unidades Regionais de Saúde de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Pedra Azul e 
Coronel Fabriciano. 

Não foi registrada, este ano, nenhuma morte. Já no ano passado, foram 13.   

Zika 
 
Foram registrados 113 casos prováveis de zika em 2018 em 40 cidades. 

Ao todo, foram registrados 34 casos em gestante moradoras de  20 municípios: BH, Ipatinga, 
Timóteo, Coronel Fabriciano, Juiz de Fora, Sete Lagoas, Uberaba e Ubá. 

Prevenção 

A principal forma de transmissão da dengue, zica e chikungunya é a picada dos mosquitos 
Aedes aegypti. Para prevenir as doenças, é fundamental  eliminar qualquer foco de água parada no 
qual o mosquito possa se reproduzir. Todas as pessoas devem cuidar de suas casas e locais de 
trabalho de modo que consigam manter o ambiente sempre limpo e longe de qualquer possibilidade 
de acúmulo de água. 
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VALE DO JURUÁ REGISTRA MAIS DE 35,4 MIL CASOS DE MALÁRIA EM 2017, APONTA 

BOLETIM DA SAÚDE 
11/04/2018 às 17h22 
 
 
 

Os municípios do Vale do Juruá registraram juntos, mais de 35,4 mil casos confirmados de 
malária no ano de 2017. O número de notificações é 7% maior do que o registrado em 2016, quando 
foram notificados pouco mais de 33 mil casos suspeitos da doença.  

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10) pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre 
(Sesacre). 

Em todo o estado do Acre foram pouco mais de 36 mil casos em 2017, sendo que no ano 
anterior foram 34,4 mil notificações. Um aumento de 5% do número de casos em um ano. Os casos 
do Vale do Juruá equivalem a 98% dos casos de todo estado. 

Dos casos na região do Juruá, 21 mil foram em Cruzeiro do Sul, sendo que em 2016 foram 
pouco mais de 19 mil, um aumento de 10,4% nos casos. Já o município de Mâncio Lima registrou 9,3 
mil casos em 2017 e em 2016 foram notificados 7,7 mil, um aumento de 21,4%. 

Em Rodrigues Alves foram 4,7 mil casos em 2017 e no ano anterior 5,9 mil casos da doença. 
Uma redução de 21,3% dos casos. Em Porto Walter 288 casos foram confirmados em 2017 e 315 no 
ano anterior. 

Na cidade de Marechal Thaumaturgo o número de casos aumentou 18,8%, saindo de 64 em 
2016 para 76 em 2017. 

No município de Tarauacá houve uma redução de 78,4%, caindo de 819 em 2016 para 177 
em 2017. Em Porto Acre, Jordão e Plácido de Castro foram registrados 19, 8 e 70 casos, 
respectivamente, em 2017. 

O número de casos em Plácido de Castro foi 159% a mais do que o registrado no ano 
anterior. Em 2016, o Jordão teve 9 casos e Porto Acre 17. 

Conforme os dados, a capital acreana, Rio Branco, notificou 124 casos suspeitos de malária 
em 2017. O número é menor do que o registrado em 2016, quando 128 pessoas apresentaram os 
sintomas da doença. 

Capixaba teve o mesmo número de casos em dois anos, sendo 7 situações suspeitas em 2016 
e 2017. Já Acrelândia teve um aumento de 240,7% no número de casos em um ano, passando de 27 
em 2016 para 92 no ano de 2017. Em Senador Guiomard o número caiu 24,4%, saindo de 205 em 
2016 para 155 em 2017. 

Santa Rosa do Purus registrou um caso nos dois anos, Feijó teve seis casos suspeitos em 2017 
e 4 em 2016 e Sena Madureira saiu de 2 casos em 2016 para 3 em 2017. Epitaciolândia, Brasileia e 
Manoel Urbano não tiveram casos registrados nos dois anos. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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No Bujari, foram 12 casos em 2017, sendo 75% menor do que no ano anterior, quando foram 
registrados 48 notificações. Em Xapuri foram 6 casos em 2017 e nenhum caso em 2016. Por fim, Assis 
Brasil apresentou um caso suspeito da doença em 2017 e dois em 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


7 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone/Fax (81) 3355-1891  

 Tw iter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog 
: http://cievsrecife.w ordpress.com / 

 

ADOLESCENTE DE 13 ANOS MORRE APÓS CONTRAIR MENINGITE BACTERIANA NO 
INTERIOR DO ACRE E FAMÍLIA É IMUNIZADA 
11/04/2018 às 11h33 

 

O jovem José Matuzalém dos Reis, de 13 anos, morreu de meningite bacteriana no Hospital 
de Urgência e Emergência de Rio Branco, no sábado dia (7). A avó do menino, a empregada 
doméstica Berenice da Silva, de 63 anos, disse que ele estava internado na unidade há quatro dias, 
mas não resistiu. 

O G1 entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), mas não obteve 
resposta até esta publicação. 

A avó do garoto contou que essa foi a segunda vez que ele contraiu a doença. A primeira vez 
foi em 2015, mas ele foi diagnosticado, medicado e ficou bem. Porém na segunda-feira (2), os 
sintomas voltaram. 

“Ele chegou da escola na segunda-feira com muita dor de cabeça. Gritava de dor. Levamos 
para o hospital de Acrelândia, foi medicado e mandaram ele para Rio Branco. Na capital, ele foi 
colocado em coma induzido, mas não voltou mais. No sábado, os médicos iri am fazer exames, mas 
ele morreu de manhã”, contou a avó. 

Ainda muito abalada, ela disse que o garoto morava com ela e que tem sido muito difícil. 
Segundo Berenice, toda a família precisou tomar medicação para evitar contrair a doença.  

“Nós cinco tomamos. Eu, meu marido, os dois irmãos dele e a mãe dele que moram tudo 
comigo. Foram oito comprimidos, sendo dois por dia em quatro dias. Só Deus sabe o quanto estamos 
sofrendo, mas Ele sabe todas as coisas. Meu neto era um menino muito bom”, disse Berenice.  

O corpo do adolescente foi levado de Rio Branco para Acrelândia, no interior do estado para 
ser velado e depois sepultado no cemitério da cidade. 
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MINAS ENFRENTA SURTO DA SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA; VEJA COMO SE PREVENIR 
11/04/2018 às 16h46 

Minas Gerais enfrenta o surto de uma doença até então pouco conhecida pela maior parte 
da população: a síndrome do mão-pé-boca. A doença provocada pelo vírus Coxsackie é altamente 
contagiosa e afeta principalmente crianças menores de 5 anos. Por enquanto, não existe vacina para 
combater a enfermidade, mas é possível evitar a transmissão com alguns cuidados simples.  

A síndrome mão-pé-boca é facilmente confundida com outras doenças, o que pode dificultar 
o diagnóstico. Ela provoca feridas e bolhas nessas partes do corpo, sendo que na região da boca ela 
também afeta a garganta e o pescoço. Apesar de parecer assustadora, a doença tem evolução 
autolimitada, o que significa que tem um período certo de duração, que varia de 4 a 6 dias.  

Neste ano, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) já detectou surtos da síndrome em São 
Gonçalo do Rio Abaixo, Catas Altas e Santa Bárbara. Nos três municípios, até esta quarta-feira (11), 
houve o registro de 107 pessoas infectadas. A doença, porém, já fez vítimas em outras cidades, como 
em Belo Horizonte. Como a síndrome não é uma Doença de Notificação Compulsória, apenas os 
surtos são notificados. 

Sintomas 

O vírus que causa a doença é transmitido pela via oral ou fecal da pessoa infectada. Por isso, 
a melhor forma de evitá-la é não beijar, abraçar ou compartilhar utensílios com o paciente. Além 
disso, especialistas na área de saúde aconselham limpar e desinfectar superfícies tocadas com 
frequência pelo doente, além de lavar as mãos com água e sabão frequentemente, principalmente 
após trocar fraldas e usar o banheiro. 

Conforme a SES, geralmente a doença começa com febre, entre 38°C e  38,9°C. A partir do 
segundo dia as lesões aparecem nos pés e nas mãos, mas de forma moderada, pequena e sem dor. 
Em alguns casos surgem, também, na área das coxas e nádegas, o que pode ser confundido com 
assadura. 

“Um a dois dias após o início da febre, surgem lesões características na boca (Herpangina). 
Geralmente começam como pequenas manchas vermelhas, que podem ter de 2 a 4 mm de tamanho. 
A maioria dos casos ocorre de forma benigna e autolimitada e as lesões regridem espontaneamente 
e sem cicatrizes”, explica Tânia Marcial, referência técnica do Centro de Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (CIEVS Minas) da SES. 

Todos esses sintomas costumam desaparecem entre 5 e 7 dias. Porém, as bolhas podem 
permanecer por até quatro semanas. Mesmo depois de recuperada, a pessoa infectada pode 
transmitir o vírus pelas fezes pelo mesmo período. 

Tratamento 

“É importante estabelecer o diagnóstico diferencial com outras doenças que também 
provocam estomatites aftosas ou vesículas na pele. Não há tratamento específico para a síndrome. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Em geral ela regride espontaneamente depois de alguns dias. Por isso, na maior parte dos casos, o 
tratamento é realizado com antitérmicos e anti-inflamatório com o objetivo de tratar os sintomas”, 
esclarece Marcial. 

Ela frisa que, durante o período da doença, o paciente tem que ficar em repouso, alimentar-
se bem e beber muito líquido para evitar desidratação. 

Susto 

Apesar de atingir principalmente crianças, adultos também podem pegar a doença. Foi o 
caso da assistente contábil Kamila Amanda Dutra de Queirós, de 29 anos. Moradora de BH, ela 
contraiu a síndrome do pé-mão-boca no dia 8 de março e, semanas depois, passou a doença para o 
filho, de apenas seis meses. 

"Nunca tinha ouvido falar e fiquei apavorada. Primeiro surgiram bolinhas na minhas mãos e 
pés, mas não me incomodaram. No segundo dia as feridas aumentaram e apareceu água nas 
bolinhas. Procurei o Pronto-Socorro no terceiro dia e logo fui diagnosticada com a síndrome", 
lembrou. 

Ela conta que chegou a ficar de cadeira de rodas por não conseguir colocar os pés no chão. 
Queirós teve que tomar anti-inflamatório e remédio para dor. "Durante o tratamento fui 
aconselhada a usar luvas para dar banho no meu filho, para não transmitir a doença. Só que na 
quarta-feira da semana passada o bebê também pegou", lamentou. No fi lho, os sintomas foram mais 
leves e, agora, os dois passam bem. 

Por causa da síndrome, o pequeno Dom teve que ficar afastado da escolinha. "A 
amamentação foi mantida por recomendação médica", comemorou a mãe.  
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