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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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MAIS DE 500 CIDADES CORREM RISCO DE SURTO DE DENGUE NESSE VERÃO 
15/01/2019 às 09h04 

 

O verão com temperaturas acima da média e pancadas de chuva trouxe um alerta contra o mosquito 
da dengue: mais de 500 cidades correm risco de surto da doença, segundo dados do Ministério da 
Saúde. A situação é mais grave na região Centro-Oeste, como mostrou o 'Bom Dia Brasil' desta terça 
(15). 
Agentes de saúde em Brasília estão observando um descuido na prevenção — em seguir aquelas regras 
básicas que todo mundo conhece — de não deixar água parada nos pratinhos de plantas, não deixar 
lixo acumulado. Chove, a água fica empoçada: lugar perfeito para focos de mosquito. 
 
De acordo com o Ministério da Saúde, a região Centro-Oeste apresentou o maior número de casos 
suspeitos no ano passado: foram 93 mil. Em seguida, vêm as regiões Sudeste, com 68 mil casos, 
Nordeste, com 66 mil, Norte, com 16 mil, e Sul, com 2.900 casos. 
Em Bauru, interior de São Paulo, em todo o ano passado, foram registrados 132 casos de dengue. Neste 
ano, já são 62 casos da doença. A prefeitura até preparou uma estrutura extra, com salas de 
hidratação, só para as vítimas de dengue. 
No Pará, a maior preocupação é com a chikungunya. Em Belém, o número de vítimas em 2018 mais 
que triplicou em comparação com 2017.  
 
Brasília está entre as 504 cidades do país com risco de dengue, chikungunya e zika. Agentes de saúde 
estão encontrando mais focos do mosquito nas casas. 
 
O lago Norte, uma das áreas mais caras de Brasília, está entre os locais onde mais foi encontrado o 
mosquito da dengue. Enquanto o índice de infestação predial no Distrito Federal ficou em 1,48% das 
casas visitadas, aqui o percentual chegou a 8,74% — o que já é considerado estado de risco quando se 
fala de infestação do mosquito. Para intensificar o combate ao mosquito, a secretaria de saúde vai 
contar com 350 agentes de vigilância ambiental e 400 bombeiros. 
 
O Ministério da Saúde informou que as ações de combate ao Aedes aegypti são realizadas durante 
todo o ano com estados e municípios, e que dá apoio técnico e insumos — como larvicidas — para 
combate ao mosquito, além de veículos para realizar os fumacês e ainda teste para diagnóstico. Em 
dezembro, foram distribuídas mil caminhonetes para reforçar os serviços de vigilância. 
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ELDORADO, SP, TEM NOVE CASOS DE FEBRE AMARELA; TRÊS PESSOAS MORRERAM 
17/01/2019 às 07H24 

Os resultados dos exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz confirmaram nove casos de pessoas com 
febre amarela na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo. Os dados foram divulgados na manhã 
desta quinta-feira (17) e, de acordo com o Departamento de Saúde da cidade, dos nove casos 
confirmados, três pessoas morreram e cinco ainda estão internados fazendo o tratamento da doença. 
 
De acordo com o relatório divulgado pela Vigilância Epidemiológica do município, a primeira morte 
por febre amarela aconteceu na última quinta-feira (10), quando um jovem de 24 anos foi vítima da 
doença. A segunda morte foi no domingo (13), de um morador do bairro Quilombo Sapatú, área rural 
do município, de 60 anos, que ainda não tinha se vacinado contra a febre amarela. Além desses casos, 
um homem de 36 anos morreu por febre amarela em data não informada. 
 
Os exames do Instituto Adolfo Lutz apontaram também quatro moradores da cidade com febre 
amarela que estão internados e fazendo tratamento no Hospital das Clínicas e Emílio Ribas, em São 
Paulo. O quinto morador com febre amarela está internada no Hospital Regional de Pariquera-Açu. 
Uma mulher de 34 anos, que também estava internada em Pariquera-Açu, foi confirmada com a 
doença de acordo com os exames, mas recebeu alta nesta quarta-feira (16). 
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CASOS DE DIARREIA EM CRIANÇAS AUMENTAM EM PERNAMBUCO NO VERÃO E EXIGEM 

CUIDADOS 
17/01/2019 às 12h01 

Com mais de 100 mil crianças menores de 10 anos que adoeceram por diarreia aguda (tipo da doença 
que dura menos do que 14 dias) em 2018, Pernambuco acende alerta em relação à ocorrência do 
problema, que se torna frequente no verão, especialmente entre a população infantil. Caracterizada 
pelo aumento no número de evacuações por dia, com fezes que apresentam consistência amolecida 
ou líquida, a doença pode ser causada por diferentes agentes (como bactérias e vírus) e tem se tornado 
um diagnóstico frequente nas emergências médicas. 

“Atualmente, entre dez crianças que atendo na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em um plantão 
de 12 horas, oito apresentam um quadro de diarreia com vômito, que leva a família a procurar as 
urgências porque a criança fica aborrecida e deixa de comer. São casos que exigem cuidados porque 
existe o risco de desidratação”, esclarece a pediatra Daniele Cabral, plantonista do Hospital Otávio de 
Freitas e da UPA Curado. 

A médica acrescenta que os primeiros meses do ano são o período em que casos de diarreia aguda se 
tornam mais frequentes nas unidades de saúde. “São quadros bem típicos de vírus, pois se apresentam 
mais com fezes sem sangue, e que começam a aumentar no mês de dezembro e se estendem até os 
primeiros dias depois do Carnaval. Em adultos, o problema também se torna mais comum nesta 
época”, diz Daniele. 

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), das 12 regionais do território pernambucano, três 
despontam em zona epidêmica (Arcoverde, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada, no Sertão) e seis 
estão  em zona de alerta para as doenças diarreicas agudas (entre elas: a Região Metropolitana do 
Recife). As demais apresentaram-se dentro da normalidade. “A falta e a intermitência de água, assim 
como o retorno do período de chuvas, favorecem o aparecimento de mais casos da doença. As 
ocorrências que observamos agora, chamadas de “diarreia das férias” estão mais associadas a agentes 
como enterovírus, rotavírus e norovírus. A maior circulação de turistas também tem ligação com o 
aumento do número de casos”, explica o diretor-geral de Controle de Doenças Transmissíveis da SES, 
George Dimech. 
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MUNÍCIPIOS DE RONDÔNIA REGISTRAM CASOS DE BESOUROS INFECTADOS COM DOENÇA 

DE CHAGAS 
17/01/2019 às 12h52 

 

Confirmados 3 casos de besouros infectados com doença de Chagas em 2018, nos municípios de Jaru, 
Cacoal e Cujubim, em Rondônia. De acordo com dados do Laboratório Central de Saúde Pública do 
Estado, esse é o maior índice de confirmação da doença em vetores nos últimos 5 anos. 
  
A chefe do Núcleo de Biologia do Laboratório, Camila Azzi, explica que no ano passado foram enviados 
cerca de 50 besouros para serem analisados. Muitos foram capturados por moradores de residências 
localizadas próximas à vegetação. A bióloga alerta que as pessoas precisam ter cuidado ao manusear 
o inseto. Antes de colocá-lo em potes fechados, é importante proteger as mãos com  luvas ou saco 
plástico. 
  
O mal de Chagas é transmitido ao homem por meio da picada do besouro, vetor da doença, conhecido 
popularmente como barbeiro. Ao picar o homem ou outros animais, o vetor defeca; e as fezes entram 
em contato com a parte lesionada da pele e alcançam a corrente sanguínea. É aí que ocorre a 
transmissão da doença. Na região Norte também há registros de infecção via oral, por meio da ingestão 
acidental das fezes do barbeiro no açaí ou no caldo de cana. 
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PREFEITURA DE IPATINGA ALERTA PARA SURTO DE DOENÇA INFECCIOSA QUE ATINGE 
GATOS E PODE SER TRANSMITIDA AOS HUMANOS 
17/01/2019 às 20h43 
 

A Secretaria de Saúde de Ipatinga emitiu um alerta nesta quinta-feira (17) para surto de esporotricose, 
um tipo de micose infecciosa que provoca graves lesões, causada por um fungo. A doença atinge 
animais, principalmente gatos, e pode ser transmitida para os seres humanos. 
 
Segundo a médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses, Shara Regina da Silva, a dois 
importantes fatores que favorecem a propagação da doença em Ipatinga. O clima da região, quente, 
é favorável, além do grande número de animais abandonados. “O que acontece hoje na nossa região 
é a superpopulação de animais na rua. As pessoas não castram seus animais, vai só reproduzindo, aí 
[os tutores] vão abandonando o animal na rua, ele começa a se alimentar na rua. E o animal de rua 
está vulnerável a qualquer tipo de doença”. 
 
A transmissão da doença, do gato para o ser humano, acontece por meio de arranhões, mordidas e 
manipulação do animal infectado, que em contato com as feridas abertas no corpo do ser humano 
propicia a penetração do fungo provocando lesões. Geralmente essas lesões são mais comuns de 
ocorrer nas mãos e nos braços. 
 
Cuidados 
Para os tutores de gatos a atenção tem que ser redobrada, já que a doença não possui sintomas 
específicos para identificar se o animal está infectado. A recomendação é ficar em alerta aos primeiros 
sinais de feridas que o pet apresentar, para caso seja diagnosticado, a doença possa ser tratada. “Se o 
gato apresentar qualquer ferida, por menor que seja, ele tem que ir para o veterinário para fazer os 
exames. Aí pode ser primeiro o exame clínico ou laboratorial para confirmar se é a doença. Como a 
gente está hoje em uma área com surto, qualquer ferida em gato, a primeira suspeita é esporotricose”. 
A ação mais efetiva para prevenção da manifestação da doença nos gatos é o cuidado com a saúde do 
animal, como manter a vacinação em dia, levar ao veterinário pelo menos uma vez ao ano, fazer os 
testes de doenças e no caso da esporotricose, a castração é outra forma de evitar a proliferação da 
micose. "Quando a doença é introduzida em um local a gente não tem esperança dela ser erradicada. 
O que existe é conscientizar a população”, afirma a veterinária. 
 
Segundo a prefeitura, o Centro de Zoonoses do município recebeu entre janeiro e novembro de 2018 mais de 
200 gatos com esporotricose. Estes animais, pelo estágio avançado da doença foram eutanasiados. 
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PERNAMBUCO REGISTRA 149 CASOS DE ZIKA, DENGUE E CHICUNGUNHA NA 1ª QUINZENA 

DE 2019 
17/01/2019 às 15h20 

 

Durante os 12 primeiros dias de 2019, Pernambuco contabilizou 149 registros de pessoas que 
adoeceram com sintomas de arboviroses, sendo 130 de dengue, 19 de chicungunha e 1 de zika. Desse 
total, foram confirmados 3 casos de dengue. Além disso, em relação à gestantes com exantema, houve 
2 registros de casos suspeitos de arboviroses. Não foram notificados óbitos pelas doenças no período. 
Os números são da Secretaria Estadual de Saúde, que considera dados das duas primeiras semans 
epidemiológicas do ano – ou seja, de 30 de dezembro de 2018 a 12 de janeiro de 2019. 
 
Até o momento, menos da metade dos municípios pernambucanos apresentaram dados relativos ao 
1º  Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) do ano). Entre os que divulgaram 
informações, 61 municípios podem ter surtos de dengue, zika e chicungunha. Outras 17 cidades estão 
em situação satisfatória. O LIRAa é um instrumento fundamental para o controle do mosquito e das 
doenças. Com base nas informações coletadas, o gestor pode identificar os bairros onde estão 
concentrados os focos de reprodução do mosqueito, bem como o tipo de criadouro predominante. O 
objetivo é que, com a realização do levantamento, os municípios tenham melhores condições de fazer 
o planejamento das ações de combate e controle do mosquito. 
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BOM DESPACHO COMEÇA 2019 COM RISCO DE SURTO DE DENGUE, APONTA LIRAA 
18/01/2019 às 18h25 

 

A cidade de Bom Despacho começou 2019 com risco de surto de dengue. É o que aponta o primeiro 
Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) divulgado pela Prefeitura nesta sexta-feira 
(18). 
Conforme a pesquisa domiciliar, feita entre os dias 7 e 11 de janeiro em 1.100 imóveis, o índice está 
em 8,5%. A porcentagem mínima para se considerar alto risco de epidemia da doença é de 4%, 
conforme parâmetro do Ministério da Saúde. 
O penúltimo levantamento realizado na cidade foi em outubro de 2018, quando o índice era de 5,9%. 
Contudo, o resultado atual ainda é menor do que o registrado um ano atrás: o primeiro LIRAa de 2018 
ficou em 14,4%. 
 
Criadouros estão em casas 
Em nota, a Prefeitura informou que os agentes de saúde constataram durante a primeira vistoria do 
ano que 100% dos criadouros do mosquito transmissor da doença está dentro das casas. 
Segundo a administração municipal, a maioria dos focos foi encontrada em bebedouros de animais, 
brinquedos espalhados no quintal, ralos, caixas d'água, tambores, vasos de planta, baldes e pneus. 
O responsável pelo setor de endemias no município, Fernando Júnior, alertou em nota para o risco de 
transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus. 
“A população precisa se mobilizar para evitar uma epidemia dessas doenças. Para segurança de todos, 
estamos notificando e multando as pessoas que insistem em criar o mosquito. Se for preciso, vamos 
acionar a justiça para entrar nas residências fechadas”, alerta. 
 
LIRAa na região 
Outras cidades da região, como Divinópolis e Pompéu, também já realizaram o primeiro Levantamento 
de Índice Rápido do Aedes aegypti de 2019. 
Em Pompéu, o índice também é alto, com 6,9% de infestação. Cerca de 851 imóveis foram vistoriados 
para o levantamento. 
Em Divinópolis a porcentagem é um pouco menor, 5,9%, com base na vistoria de mais de 4,9 mil 
imóveis da cidade. 
Arcos, a cidade com o maior número de casos prováveis de dengue em todo o estado de Minas Gerais, 
o resultado mais recente do levantamento é de 2018, com índice de 5,8%, considerado de alto risco 
para proliferação do transmissor. A situação levou a Prefeitura a decretar estado de emergência na 
saúde devido ao iminente risco de epidemia de dengue. 
Também existe a investigação de cinco mortes com suspeita de dengue hemorrágica na cidade. 
 
Dengue no Estado 
Conforme o boletim da SES divulgado na segunda-feira (14), neste ano foram registrados um total de 
1.571 casos suspeitos de dengue em todo o estado. 
Seguido de Arcos, com 197 casos prováveis da doença, Martinho Campos é a segunda cidade do 
Centro-Oeste de Minas que mais teve registros sob investigação- são 30 ao todo. 
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