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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. 
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SECRETARIA DE SAÚDE DE BAURU CONFIRMA 62 CASOS DE DENGUE EM 2019 
11/01/2019 às 19h35 

 

Bauru (SP) registrou 62 novos casos de dengue em 2019. Os números foram divulgados nesta sexta-

feira (11) pela Secretaria de Saúde. Todos os casos foram contraídos na cidade. Em 2018, foram 

registrados 132 casos de dengue, 104 só nos últimos dois meses do ano. 

O risco de uma epidemia de dengue fez a prefeitura convocar mais 28 agentes de endemias. As ações 

ainda se concentram na região do Santa Edwiges por causa da quantidade de cri adouros espalhados 

pelo bairro. 

O plano de enfrentamento da dengue também está mudando a rotina nas unidades de saúde, que 

agora possuem enfermarias tomadas por leitos de hidratação. 

As salas de hidratação já estão preparadas. 10 leitos e seis poltronas foram instalados no prédio do 

Pronto-Atendimento Infantil. Uma estrutura inteira só pra atender quem é vítima da dengue. 

A prefeitura está gastando mais R$ 10 mil do orçamento no tratamento da doença. Além do pronto-

socorro, a casa da mulher, que funciona no prédio do antigo instituto Branemark, também foi 

preparada para receber pacientes. 

"Se nós atingirmos uma situação de epidemia, se o número de pessoas que precisarem tomar soro 

for superior a capacidade de atendimento das UPAs, nós já estruturamos essas salas pra que as 

pessoas tenham hidratação", explica o secretário de saúde de Bauru, José Eduardo Fogolin.  
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CATAPORA: BOA VISTA REVISA PARA DOIS OS CASOS EM VENEZUELANOS 
10/01/2019 às 16:44 

A prefeitura de Boa Vista revisou para dois o número de casos de catapora registrados em 

venezuelanos que vivem na capital. Por meio de nota, o órgão informou que três dos cinco casos até 

então identificados foram descartados após avaliação clínica, o que, segundo a prefeitura, “exclui a 

existência de surto da doença”. 

 

“É importante ressaltar que as ações de bloqueio vacinal são iniciadas sempre que há um caso 

suspeito, podendo ser ou não confirmado. As ações de bloqueio, promovidas pela prefeitura de Boa 

Vista, seguem previstas nos abrigos Rondon 1 e Nova Canaã nesta se xta-feira (11) ”, destacou o 

comunicado. 

 

Sarampo 

Roraima registra, desde o início do ano passado, um surto de sarampo. Até o início da semana, 355 

casos da doença haviam sido confirmados no estado. O surto, segundo o Ministério da Saúde, 

também está relacionado à importação, já que o genótipo do vírus que circula no Brasil é o mesmo 

da Venezuela, país com surto da doença desde 2017. 
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SAÚDE ALERTA PARA PICADAS DE ESCORPIÃO, MAIS COMUNS NO VERÃO 
10/01/2019 às 16:44 

O período do verão – entre dezembro e março – exige maior cuidado dos brasileiros em relação aos 

acidentes com escorpiões, já que o clima úmido e quente é considerado ideal para o aparecimento 

desse tipo de animal peçonhento, que se abriga em esgotos e entulhos. A limpeza do ambiente e a 

adoção de hábitos simples, de acordo com o Ministério da Saúde, são fundamentais para prevenir 

picadas. 

No ambiente urbano, a orientação para evitar a entrada de escorpiões em casas e apartamentos é 

usar telas em ralos de chão, pias e tanques, além de vedar frestas nas paredes e colocar soleiras nas 

portas. Os cuidados incluem ainda afastar camas e berços das paredes e vistoriar roupas e calçados 

antes de usá-los. Já em áreas externas, a principal dica é manter jardins e quintais livres de entulhos, 

folhas secas e lixo doméstico. 
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BRASIL TEM 10.274 CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO 
10/01/2019 às 09:52 

Desde o início de 2018 até 8 de janeiro de 2019, o Brasil registrou 10.274 casos confirmados de 

sarampo. Atualmente, o país enfrenta dois surtos da doença: no Amazonas, onde há 9.778 casos e, 

em Roraima, onde foram contabilizados 355 ocorrências. 

Casos isolados foram anotados em São Paulo (3), Rio de Janeiro (19), Rio Grande do Sul (45), 

Rondônia (2), Bahia (2), Pernambuco (4), Pará (61) e Sergipe (4) , além do Distrito Federal (1). 

Foram registrados ainda 12 óbitos por sarampo: quatro em Roraima, seis no Amazonas e dois no 

Pará. 

Os surtos, segundo o Ministério da Saúde, estão relacionados à importação, já que o genótipo do 

vírus que circula no Brasil é o mesmo da Venezuela, país com surto da doença desde 2017. 

Por meio de nota, o ministério informou que a explosão de casos confirmados no Amazonas é 

resultado de uma força-tarefa realizada no final de 2018 em Manaus, quando mais de 7 mil casos 

que estavam em investigação foram concluídos. 

“Nas últimas semanas, houve diminuição na notificação de casos novos no Amazonas e em Roraima. 

No Amazonas, a concentração de casos desta semana se deu nos meses de julho e agosto. No estado 

de Roraima, o pico da doença ocorreu entre fevereiro e março de 2018. Em ambos os estados, no 

momento, a curva de novos casos é decrescente”, disse o Ministério da Saúde. 

Vacinação 

De janeiro de 2018 até janeiro deste ano, o ministério encaminhou 15,5 milhões de doses da vacina 

tríplice viral para atender a demanda dos serviços de rotina e a realização de ações de bloqueio nos 

seguintes estados: Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Pernambuco e Sergipe, além do Distrito Federal. 

Certificado 

O Brasil tem até fevereiro deste ano para reverter os surtos de sarampo, sob pena de perder o 

certificado de eliminação da doença concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) em 

2016. O alerta foi feito pela assessora regional de Imunizações da entidade, Lúcia Helena de Oliveira, 

durante a 20ª Jornada Nacional de Imunizações, no Rio de Janeiro. 

Ela lembrou que a Venezuela, de onde veio a cepa de sarampo identificada no Brasil, perdeu seu 

certificado de eliminação em junho deste ano. 
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O critério adotado pela Opas para conferir transmissão sustentada é que o surto se mantenha por 

um período superior a 12 meses. As autoridades sanitárias brasileiras, portanto, correm contra o 

tempo, já que os primeiros casos da doença no Norte do país foram identificados no início de 2018. 

“Sabemos que os casos no Brasil são de importação, lamentavelmente, pelas condições de saúde em 

que vive a Venezuela. Mas só estamos tendo casos de sarampo no Brasil porque não tínhamos 

cobertura de vacinação adequada. Se tivéssemos, esses casos viriam até  aqui e não produziriam 

nenhum tipo de surto”, destacou a assessora da Opas.  
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CONFIRMADA BACTÉRIA DA PESTE BUBÔNICA EM SÃO GONÇALO; PREFEITURA DESCARTA 

RISCO DE SURTO 
13/01/2019 às 20h35 

Rio - Uma paciente, de 57 anos, internada no Hospital Luiz Palmier, em São Gonçalo, foi 

diagnosticada com a presença da bactéria Yersinia pestis, causadora da peste  bubônica. A mulher 

está no isolamento para evitar disseminação da doença. Os exames serão reavaliados pela Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), que pode definir o diagnóstico. O resultado está previsto para sair no 

próximo fim de semana. 

A Prefeitura de São Gonçalo esclarece que não há risco de surto da doença na cidade. 

A mulher deu entrada no Pronto Socorro Central no último dia 22 de dezembro, com insuficiência 

cardíaca e foi encaminhada para internação no hospital, onde foi realizado o procedimento padrão 

de coleta de amostras oral, nasal, anal e da pele, por ela estar com uma ferida na perna. Também foi 

coletado sangue. 

A paciente está sendo tratada com antibióticos e é acompanhada em leito de isolamento a fim de 

evitar a disseminação da doença. Uma equipe do controle de zoonoses da Vigilância Ambiental já foi 

até a residência da paciente realizar a inspeção de pragas e roedores para evitar o surgimento de 

animais infectados, mas não encontrou vestígios de roedores na casa. 

A peste bubônica, também conhecida como peste negra, é uma doença transmitida por meio de uma 

bactéria presente em roedores. A contaminação é feita por pulgas que picam o animal infectado e 

depois os humanos. 
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