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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 morbimortalidade 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. 
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NÚMERO DE GESTANTES COM ZIKA VÍRUS TEM REDUÇÃO MÉDIA DE 97% 
29/12/2019  às 23h00 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, a infecção pelo zika vírus é uma doença moderada de cura 
espontânea após dez dias, contudo, há um alerta para complicações neurológicas. Em 2016, 101 
bebês foram diagnosticados com microcefalia relacionada à zika congênita no Ceará, o número 
representa 91,8% das gestantes infectadas na época. 
 
Nos últimos quatro anos, houve uma redução de 97% no número de grávidas com a arbovirose, 
conforme o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesa). Desde 2018, o Estado não confirmou nenhum caso da má-formação. 
 
Para o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
Anastácio Queiroz, a diminuição nos casos confirmados de zika vírus se dá por conta da doença se 
manifestar apenas uma vez durante a vida. 
 
"Não há uma segunda vez, então podemos ter, de certo modo, uma diminuição. Tivemos muitas 
pessoas que se infectaram em 2016, hoje, elas estão imunes. Além disso, o zika é uma infecção leve 
e, muitas vezes, as pessoas não sentem os sintomas e não procuram um profissional da saúde", 
explica o infectologista Anastácio Queiroz. 

Prevenção 
O surto do zika vírus ocorreu durante 2015 e 2016, no primeiro ano, contudo, a doença não fazia 
parte da lista de notificações compulsória da Sesa. Já em 2016 e 2017, foram contabilizados, 
respectivamente, 110 e 94 casos confirmados em gestantes. Em 2018, houve uma redução 
significativa, com apenas cinco casos.  
Neste ano, até o dia 21 de dezembro, foram somente três. Em 2019, 88 mulheres procuraram a rede 
pública de saúde apresentando os sintomas do zika vírus.  
 
Das notificações, apenas três foram confirmadas nos municípios de Fortaleza, Amontada e Salitre. 
Conforme o professor Anastácio Queiroz, embora os sintomas da arbovirose sejam leves, muitas 
gestantes procuram o médico pelo receio de o bebê sofrer com a má-formação congênita. "De modo 
geral, a mulher não tem problemas. O fato agravante é a recordação (dos efeitos da doença). 
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Quando a grávida tem qualquer sintoma, ela procura se diagnosticar, embora não seja tratável", 
ressalta. 
 
Sintomas 
Das 587 notificações totais de suspeita de zika vírus, em 2019, as grávidas representam quase 15% 
do total. Anastácio Queiroz destaca que não há diferença entre gestantes e não-gestantes. "Os 
sintomas são muitos semelhantes, a grande questão é para o bebê", afirma o especialista. 
 
O médico também alerta para os cuidados e prevenções das arboviroses. "Essas doenças ainda não 
foram embora. É importante cuidar nos focos, pois eles permanecem os mesmos, precisamos 
combater os vetores", ressalta. 
 
Anastácio Queiroz explica ainda que, nem todas as gestantes, que têm o zika vírus, terão filhos com 
microcefalia. Contudo, alerta, principalmente, para a continuidade da luta pela prevenção da doença. 
"Não tem medicação para evitar as possíveis consequências. Não tem como controlar como as 
mulheres vão sentir a doença. Claro que, quanto mais no início a gestante apresentar o problema, 
mais chances de o bebê ter a síndrome da zika congênita", pontua. 
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MAIS DE DOIS MIL DETENTOS DE PRESÍDIO EM UBERLÂNDIA APRESENTAM SINTOMAS DE 

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR, DIZ JUIZ 
30/12/2019 às 12h25 

 

Mais de dois mil presos apresentaram sintomas de intoxicação alimentar neste domingo (29) no 
Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia. A informação é do juiz da Vara de Execuções Penais 
de Uberlândia, Lourenço Migliorini, que está na unidade nesta segunda-feira (30) para acompanhar a 
situação. 
Equipes da Vigilância Sanitária estão no local para coletar dados e apresentar um relatório técnico. 
Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde também foram ao presídio para fazer atendimento.  
 
Segundo o juiz corregedor, 2.068 detentos registraram sintomas e foram medicados. O número 
equivale a mais de 90% dos presos da unidade. Conforme o magistrado, todos estão sendo 
submetidos a exames para comprovar se foram intoxicados. 
 
Ao G1, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou a possibilidade de 
surto de diarreia, mas não apontou se o problema foi na comida da unidade. Nesta segunda, a Sejusp 
disse que não iria informar a quantidade de presos que apresentou os sintomas. 
A reportagem também questionou se algum dos 14 vereadores presos na unidade está entre as 
pessoas afetadas, mas o Estado informou que não pode passar detalhes. 
 
Secretaria de Saúde 
A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura, que confirmou por telefone que 
a Vigilância Sanitária acompanha o caso e que vai produzir relatório técnico para a diretoria e demais 
órgãos. A Administração também enviou uma nota sobre o assunto. Veja abaixo: 
 
A Secretaria Municipal de Saúde informa que possui uma parceria firmada com o Estado para 
oferecer atenção primária dentro do sistema prisional, com profissionais de apoio nas duas unidades 
prisionais. Todas as situações encontradas pelas equipes de Saúde do município desde o último 
domingo (29) estão sendo descritas em relatório técnico, que será entregue à diretoria da unidade 
prisional e demais órgãos competentes. 
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Análise 
Segundo a Sejusp, não houve interrupção nas visitas deste domingo e a unidade seguiu com a rotina 
normal. Nesta segunda-feira (30) foi feita coleta de água da unidade que será encaminhada para 
passar por análise. 
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BAHIA REGISTROU 752 CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO EM 16 MUNICÍPIOS EM 2019 
03/01/2020  às 00h00 

 

O número de casos confirmados de sarampo em 2019 na Bahia chegou a 48 na segunda semana de 
dezembro. Porém, o número final pode ser ainda maior. O boletim epidemiológico mais atualizado 
da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) é do dia 14 de dezembro e indica que, até a 
data, foram notificados 752 casos "que atendem aos critérios de definição de caso suspeito de 
sarampo". Do número total, além dos 48 confirmados (6,4%) e dos 448 que foram descartados 
(59,6%), outros 256 (34%) permanecem sob investigação. 
  
Foram confirmados casos de sarampo em 16 municípios da Bahia. Em três deles a Sesab descartou o 
status de surto ativo após o controle da doença: Cairu, no baixo sul do estado, Jacobina, no centro 
norte, e Ribeira do Pombal, no semiárido. 
  
A Secretaria de Saúde ressaltou que os outros 13 municípios com surto ativo vêm intensificando 
ações de controle para interrupção das cadeias epidemiológicas. Para isso, as cidades vêm adotando 
estratégias de vacinação a depender de cada situação e intensificando a busca ativa de casos novos 
nas áreas de risco e nas unidades de saúde da rede pública e privada. 
  
As crianças menores de um ano de idade representam a faixa etária de maior risco para o sarampo, 
porém o maior número de casos (11) está entre 20 a 29 anos de idade. De acordo com a distribuição 
por sexo, 62% são homens e 33% mulheres. 
  
O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão 
ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira 
de evitar o sarampo é através da vacinação. O Ministério da Saúde informa que revisa 
periodicamente os critérios de indicação da vacina. Para isso leva em conta as características clínicas 
da doença, idade, ter adoecido por sarampo durante a vida, ocorrência de surtos, além de outros 
aspectos epidemiológicos. 
  
Em 2018 o Brasil perdeu a certificação de país livre do sarampo, conferido pela Organização 
Panamericana de Saúde (OPAS), após registrar casos da doença. O certificado havia sido obtido em 
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2016. Para perdê-lo, é preciso haver transmissão sustentada, ou seja, a ocorrência de um mesmo 
surto por mais de 12 meses. 
  
RANKING DAS NOTIFICAÇÕES 
Quanto aos casos notificados na Bahia, Salvador lidera a lista dos municípios baianos com 234 
registros. Ao olhar para o interior, Feira de Santana é a cidade com maior número ao somar 53. Em 
seguida aparecem Santo Amaro (30), Camaçari (24), Presidente Tancredo Neves (22), Ribeira do 
Pombal (11), Gandu e Ipiaú (10), Maracás (9), Jacobina (8), Ituberá (7), Camacan (6), Irará (5), Cairu 
(4), Andorinha (3) e Palmeiras (2). 
  
Ao considerar os casos confirmados, Santo Amaro se destaca com 17 casos, seguida por Gandu com 
6. Os demais municípios contabilizam entre um e três casos confirmados. 
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PREFEITURA DE SANTA MARIA CONSIDERA SURTO DE INFECÇÃO INTESTINAL ENCERRADO; 

DUAS CRIANÇAS MORRERAM 
03/01/2020 às 18h12 

Para a Prefeitura de Santa Maria, o surto de infecção intestinal registrado em dezembro na cidade da 
Região Central do estado está encerrado. Duas crianças morreram e quatro pessoas tiveram o 
registro grave da doença. 
 
Mais de 1,5 mil pessoas procuraram atendimento médico com sintomas da infecção, como dores 
abdominais e diarreia, que tiveram diagnóstico de intoxicação alimentar, sem gravidade. A causa do 
surto ainda é investigada. 
 
As crianças foram vítimas de uma versão mais grave da infecção. Outras quatro pessoas também 
registraram a doença de forma grave, todos eles ligados a uma escola infantil particular da cidade. O 
local foi vistoriado, porém não apontou nenhum contaminante. 
 
"Não tivemos nada que nos levasse à conclusão de que ali foi a contaminação. As entrevistas estão 
sendo finalizadas e todos os casos serão analisados para buscar um ponto em comum. O que 
acontece é que uma criança pode ter levado a bactéria para dentro do colégio e contaminado as 
outras", afirmou o secretário de Saúde do município, Francisco Harrison. 
 
Nove exames foram encaminhados ao Laboratório Central (Lacen) e os resultados foram negativos 
para a presença de bactérias graves. Mesmo assim, esses exames serão analisados por laboratórios 
da Fiocruz e da UFRGS, que utilizam métodos diferentes de investigação. 
A contaminação por água foi descartada. Ainda assim, a prefeitura segue com orientação de que os 
cuidados com a higiene devem ter continuidade. 
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SURTOS DE DENGUE E DE FEBRE DO NILO PREOCUPAM CEARÁ EM 2020 
04/01/2020 às 22h30 

O período de chuvas inicia sentimentos controversos nos cearenses: o otimismo pelo alívio da crise 
hídrica e a tensão por problemas estruturais e de saúde. Uma das maiores preocupações é o 
aumento da incidência de doenças transmitidas por mosquitos, como as arboviroses, cujos vírus 
ainda circulam no Estado. De acordo com especialistas, zika e chikungunya não devem aparecer com 
maior intensidade - ao contrário das dengues tipos 1 e 2 e do vírus do Nilo Ocidental, ainda pouco 
notificado no Ceará, transmitido pela picada do mosquito Culex. 
 
O Diário do Nordeste conversou com os pesquisadores Rivaldo Venâncio, coordenador de Vigilância 
em Saúde e Laboratórios de Referência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); e Luciano Pamplona, da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), que apontaram probabilidades para 
o cenário das doenças no Estado. 
 
Para Rivaldo, a expectativa maior se refere à ampliação da área de circulação do sorotipo 1 do vírus 
da dengue. "Foi um grande causador de casos no Sudeste e no Centro-Oeste, ano passado, e a 
tendência é de que se espalhe em especial para Nordeste e Norte, incluindo o Ceará. Chikungunya e 
zika também devem circular, mas sem grandes ocorrências no Ceará e em Pernambuco, por 
exemplo, que já foram muito acometidos", projeta o especialista da Fiocruz. 
 
Já Luciano alerta para o risco oferecido pelo sorotipo 2 da doença. "Temos quatro sorotipos 
diferentes da dengue, então temos epidemias com mais frequência. Ano passado, tivemos a 
reintrodução do dengue 2, e isso causou epidemia grande em 2019: foi a maior da história do Brasil. 
E o vírus já começou a circular aqui, no fim do ano. O que se espera para o Ceará em 2020, então, é 
um grande número de casos", pontua. 
 
Em 2019, até 9 de dezembro, foram confirmados 14.758 casos de dengue no Estado, número quase 
quatro vezes maior do que o registrado em 2018, que teve 3.720 confirmações. Ano passado, do 
total de casos, 13 resultaram na morte das vítimas, contra 11 em 2018. A doença predomina entre 
mulheres, e o sorotipo que mais apareceu nos municípios cearenses já foi a dengue tipo 1. Os dados 
são do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), que não enviou os dados 
fechados de 2019. 
 
Vírus "novo" 
Contudo, para além do Aedes aegypti, outra picada "tem atormentado o sono de especialistas", 
segundo Rivaldo: a do mosquito Culex. "Ele transmite o vírus do Nilo Ocidental, que tem sido 
diagnosticado em animais. Recentemente, no Ceará e no Espírito Santo, houve suspeitas de que ele 
possa ter causado a morte de alguns animais. Um possível surto no País inteiro preocupa, porque 
não temos anticorpos contra ele", aponta. 
 
O pesquisador da UFC, por outro lado, não acredita que haverá grande número de registros. "Febre 
do Oeste do Nilo é vírus novo, que já foi detectado no Ceará, mas que se sabe muito pouco sobre. É 
possível que haja novos casos, mas não tão numerosos quanto dengue. Será um aglomerado de 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/surtos-de-dengue-e-de-febre-do-nilo-preocupam-ceara-em-2020-1.2194783
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casos isolados", estima Luciano Pamplona. Solicitamos à Sesa informações sobre a ocorrência do 
vírus no Estado, mas a Pasta não enviou resposta até esta publicação. 
 
Em seres humanos, a febre do Nilo Ocidental pode gerar, segundo Rivaldo Venâncio, "casos graves 
de comprometimento cerebral, como meningite (inflamação das membranas que revestem o 
cérebro e a medula espinhal) e meningoencefalite (inflamação do cérebro e dos tecidos 
circundantes). É muito parecido com dengue nos sintomas, mas numa pequena proporção pode 
causar danos ao Sistema Nervoso Central". Apesar disso, o pesquisador aposta que "a probabilidade 
de ocorrência de epidemia de dengue ou chikungunya ainda é maior". 
 
O fato de serem doenças "que só se pega uma vez" torna menores as chances de disseminação da 
chikungunya e da zika em 2020, como aponta Luciano Pamplona. "Tivemos uma incidência muito 
grande de chikungunya durante 2016 e 2017, é provável que demore uns quatro ou cinco anos para 
se ter nova epidemia. Já zika é uma incógnita: como é um vírus muito ruim de detectar e que causa 
sintomas muito leves, não conseguimos mapear a circulação. Nunca se sabe se haverá muito ou 
pouco", avaliao professor da UFC. 

Assistência 
O risco de novas epidemias, para o especialista da Fiocruz, implica diretamente na "desorganização" 
do Estado. "Há interferência não só no sistema humano, mas nas relações sociais e econômicas. Não 
deixam de acontecer acidentes de trânsito nem acidentes vasculares cerebrais, por exemplo, para 
que ocorra uma epidemia de dengue - ela chega numa comunidade e se soma. Isso interfere não só 
na rede de saúde, mas também na escolar, porque causa absenteísmo muito grande. Pode interferir 
no turismo, já que a tendência é que os turistas fujam dos locais de epidemias". 
 
Apesar de os arbovírus já serem conhecidos, a erradicação das arboviroses ainda é meta distante. 
"Muitas comunidades nas Regiões Metropolitanas têm precárias condições de saneamento, e a 
violência impede o trabalho dos agentes de endemias. Enquanto continuarmos com poucos vivendo 
com tanto, e tantos vivendo com pouco, sem resolver o problema habitacional, de coleta de esgoto e 
de fornecimento de água, não conseguiremos eliminar dengue, chikungunya, zika, Nilo Ocidental. É 
ilusão", frisa Venâncio. 
 
A reportagem solicitou entrevista com representante da Sesa para falar sobre as arboviroses, mas 
não foi atendida. 
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