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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 emergent 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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RIO COMEÇA ANO COM QUEDA DE DENGUE E ZIKA, MAS CHIKUNGUNYA PREOCUPA 
26/01/2019  às 16:02 

O Rio de Janeiro iniciou o ano com menor número de casos de arboviroses transmitidas pelo mosquito 

Aedes aegypti, na comparação com o ano passado. Dados da primeira quinzena de janeiro mostram 

351 ocorrências de dengue e 15 de zika. Não houve ainda nenhum óbito. Na primeira quinzena de 

janeiro de 2018, foram registrados 781 casos de dengue e 133 de zika. 

 

Embora o quadro epidemiológico possa gerar otimismo, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro (SES-RJ) se mantém alerta contra a febre chikungunya, doença que inspira uma atenção 

especial. Em relação a essa arbovirose, o número de casos revela um quadro mais próximo daquele 

observado no ano passado. Na primeira quinzena de janeiro de 2019, ocorreram 563 casos, somente 

20 a menos do que no mesmo período de 2018. 

 

Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe, a preocupação com a 

chikungunya existe por ser um vírus relativamente novo no estado e pela maior parte da população 

não ser imunizada. No ano passado, o Rio de Janeiro registrou 39.082 casos da doença, com 18 mortes. 

 

"A chikungunya vem se comportando com a ocorrência de surtos isolados bastante intensos, com o 

acometimento de um número significativo de pessoas em algumas localidades. Não existe vacina e a 

maioria das pessoas nunca teve a doença, o que faz com que elas sejam, portanto, suscetíveis ao vírus. 

Então, estamos em alerta e nos preparando para que, em caso de aumento do número de casos, 

possamos agir de forma rápida", disse. 

 

A reduzida ocorrência neste verão observada até o momento não minimiza as preocupações. "Os 

números por enquanto são baixos, o que nos dá uma certa tranquilidade. Mas não é ainda o período 

de maior risco de transmissão de arboviroses no estado. Geralmente temos picos de transmissão no 

mês de abril", acrescenta Chieppe. De acordo com o subsecretário, é normalmente a partir de fevereiro 

que as tendências conseguem ser visualizadas com mais clareza. 

 

Monitoramento 

Em relação à zika e dengue, o subsecretário afirma que há um cenário epidemiológico mais tranquilo, 

considerando o histórico das doenças e a previsão para este ano. "O monitoramento dos casos não 

mostrou um aumento no final do ano passado. E não tivemos nenhum fato novo como a entrada de  

um novo vírus da dengue. Então, a perspectiva para 2019 é de baixa transmissão dessas duas doenças." 

 

Chieppe atribui o quadro mais favorável à combinação de fatores que vão desde ações do governo e 

conscientização da população até a influência do clima. "Estamos com mês de janeiro muito seco. Isso, 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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de certa forma, inibe a formação de novos criadouros de mosquito. Ao mesmo tempo, há uma ação 

também intensa do poder público seja estadual ou municipal." 

 

Visando tanto a melhoria do atendimento das pessoas infectadas como a redução do numero dos  

Equipes de saúde estão sendo capacitadas em todo o estado e edifícios públicos vêm recebendo visitas 

regulares para aplicação de inseticida e larvicida. 

Algumas medidas envolvem parcerias com outros órgãos do governo. Em ação conjunta com o Corpo 

de Bombeiros, está em andamento um mapeamento de áreas onde há risco de transmissão. Também 

há um acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) para incluir o assunto no currículo do 

ensino infantil. "A ideia é começar a trabalhar no dia a dia das atividades escolares o tema de forma 

transversal", diz Chieppe. 
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EPIDEMIA DE DENGUE PROVOCA LOTAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE DE BAURU 
21/01/2019 às 20:49 

Depois do anúncio feito na semana passada de que Bauru (SP) chegou a 214 casos de dengue 

registrados apenas neste início de ano, contra 241 registros em todo ano passado, a prefeitura já 

considerada que a cidade está em situação de epidemia. 

E o reflexo já aparece nas unidades de saúde, que estão lotadas e com pessoas esperando até do lado 

de fora, como é o caso da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Bela Vista, que vem recebendo 

nas últimas semanas cerca de 23% mais pacientes – uma média de 670 pessoas por dia. 

“A epidemia é considerada quando a gente registra um aumento considerável no número de casos em 

relação aos anos anteriores. Isso fez com a prefeitura tomasse todas as medidas, não apenas no 

controle do mosquito, mas também com relação ao atendimento das pessoas”, disse o secretário de 

Saúde José Eduardo Fogolin. 

Uma projeção da Secretaria de Saúde estima que de cada dez pacientes que chegam para serem 

atendidos nas UPAs da cidade, quatro deles, ou 40%, estão com suspeita de dengue.  

Na UPA do Jardim Ipiranga, uma sala destinada à hidratação dos pacientes vive lotada nos últimos dias. 

Na unidade, o movimento também aumentou, em cerca de 15%. 

Segundo a prefeitura, no local são mais de 200 atendimentos por dia nas últimas semanas. Com isso, 

os estoques de soro precisaram ser reforçados. 

Agudos 

Em Agudos a dengue também provocou mudanças na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). São 

tantos pacientes que até os kits para fazer o diagnóstico da doença acabaram. O número de casos só 

neste mês já é quase o dobro do registrado em todo o ano passado. 

Segundo a direção da unidade cerca de 330 pessoas são atendidas por dia, a maioria com os sintomas 

da dengue. Já são 73 casos confirmados na cidade. Todos contraídos no próprio município. E esse 

número ainda pode aumentar porque 80 pessoas estão aguardando resultado de exame. 

De acordo com a prefeitura, a maioria dos casos de dengue são de moradores dos bairros Professor 

Simões, Bela Vista e São Vicente. 
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VIROSE DA MOSCA: NÚMERO DE CASOS MAIS QUE DOBRA E CEARÁ ATINGE 11 MIL 

NOTIFICAÇÕES DA DOENÇA 

24/01/2019 20 às 03 

O estado do Ceará registra neste ano mais de 11 mil casos da Doença Diarreica Aguda (DDA) — 

conhecida erroneamente como “virose da mosca”. Com isso, os números mais que dobraram, pulando 

de 4.971 casos para 11.106 (crescimento de 123%). Os dados foram divulgados na planilha de doenças 

de notificação compulsória da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa). O documento é 

referente ao período de 6 a 12 de janeiro deste ano. 

De acordo com informações publicadas na planilha da Sesa, o Ceará registrou um surto de DDA, no 

município de Maranguape em 2019. Apesar do fato, a coordenadora da Vigilância em Saúde do Ceará, 

Daniele Queiroz, explica que "esse surto não vai conseguir dimensionar a importância epidemiológica 

que estamos vivendo com essa doença". Porém, náuseas, vômito, febre e dor de cabeça também 

podem ser sintomas da "virose". 

Apesar da denominação popular, a doença não é transmitida pela mosca. O contágio da virose é 

através do contato interpessoal, seja ele direto ou indireto. Por isso, a principal forma de evitar a 

doença é com atenção aos hábitos saudáveis de higiene (lavar as mãos, os alimentos, utilizar álcool em 

gel etc.). 

Em Fortaleza, além da pré-estação das chuvas, outra situação liga o alarme para o aumento do 

contágio. Devido ao acúmulo de lixo nas ruas da Capital, a presença das moscas é ainda mais visível. 

Com isso, a população tem relacionado a grande quantidade de lixo jogada nas vias públicas com as 

centenas de casos já registrados da ‘virose da mosca’. 

O coordenador da Atenção Primária à Saúde de Fortaleza, Rui de Gouveia, explica que não há um “nexo 

causal” entre o lixo acumulado e o aumento dos casos da virose — mas ele explica a correlação 

existente. “A grande maioria das DDAs é causada por vírus. No lixo, não tem nenhum vírus vivo porque 

as condições do lixo não permitem. Entretanto, naquele material, você encontra uma grande 

proliferação de bactérias”, enfatiza o especialista. 

Contudo, o médico revela que as bactérias conseguem se proliferar no lixo, como por exemplo, nos 

restos de comida e fezes de cachorro presentes. “Quando a mosca pousa naquelas fezes, a bactéria 

vai aderir as patas da mosca. E se aquela mosca voar e pousar em alguma 

comida, a bactéria vai para o alimento, que fica contaminado. A bactéria vai se multiplicar, vai produzir 

toxinas, e as toxinas vão causar doença diarreica aguda”, complementa Rui sobre a correção. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Prevenção 

Em relação aos modos de evitar a DDA, higiene é a principal alternativa, porém, uma vacina auxilia os 

hábitos higiênicos na missão de proteger a população contra a “virose da mosca”. Porém, a DDA é 

causada por mais de um tipo de vírus — além das bactérias. 

“O rotavírus causa a DDA, e nós temos uma vacina (contra essa variação de vírus) que existe no 

calendário vacinal normal do Ministério da Saúde, e que ajuda a prevenir, a doença diarreica aguda, 

que inclusive é uma das mais graves”, completa Rui. 

Contudo, ele explica que existem outras mutações virais que também causam a DDA. “Echovirus, 

coxsackievirus, adenovirus. Todos podem causar DDA, entretanto, o que causa a mais grave é o 

rotavírus”, complementa o especialista. 

Tratamento 

A estudante Flora Maria já sofreu com a DDA por mais de uma vez. Com o surto de 2019, ela revela a 

preocupação em ser infectada novamente. “Eu tive duas vezes em um intervalo de um mês, no mesmo 

ano. Estou me cuidando para não pegar de novo”, completa. 

“As duas vezes começaram com uma tontura muito grande, muito vômito, muita dor de cabeça, 

durante uns cinco dias, cada uma das vezes. A dor de cabeça era muito forte no começo, e meu corpo 

ficou muito fraco”, complementa a estudante. 

Em relação ao tratamento, Flora contou que não se alimentava normalmente, mas tomava bastante 

líquido para se recuperar. “Muito soro, muita água de coco para ver se eu melhorava”, explica Flora 

sobre o processo de recuperação, onde ela também tomou soro com sais de reidratação.  
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ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA VALE EM MG DEIXA POSSÍVEIS VÍTIMAS, SEGUNDO OS 

BOMBEIROS 
25/01/19 às 17:21 

Uma barragem de rejeitos da Vale se rompeu na tarde desta sexta-feira, na região de Mário Campos e 

Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De 

acordo com a Defesa Civil, há possíveis vítimas, e moradores da parte mais baixas da cidade estão 

sendo retirados de suas casas. O Corpo de Bombeiros informou que aproximadamente 200 pessoas 

estão desaparecidas. 

A Vale informou que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade 

da Vila Ferteco e que havia empregados da mineradora no momento do rompimento. O acidente 

ocorre três anos após a tragédia de Mariana, o maior desastre ambiental do país que deixou 19 mortos. 

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES), até o momento, quatro pessoas 

feridas pelo rompimento estão internadas no João XXIII. Inicialmente, duas mulheres, de 15 e 22 anos, 

foram socorridas de helicóptero. Mais tarde, uma mulher de 43 anos e um homem de 55 anos foram 

levados de ambulância. Seus estados de saúde estão estáveis. Os pacientes estão sendo avaliados e 

passam por exames. O hospital acionou o plano de atendimento para situações de catástrofe. 

Deivison Inácio, de 22 anos, trabalha em uma empresa de mineração vizinha a barragem da vale. Ele 

conta que o rompimento aconteceu por volta de 12h30, e surpreendeu a todos. 

— A gente não entendeu nada direito. Está tudo muito tumultuado. A mina da Vale fica virada para o 

Centro de Brumadinho. Daqui da mina não conseguimos ver ainda até onde a lama invadiu — disse. 

A Vale informou que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade 

da Vila Ferteco. Ainda não há confirmação se há feridos no local, segundo a mineradora. 

"A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para 

Barragens", afirmou a empresa em um comunicado. "A prioridade total da Vale, neste momento, é 

preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade". 

Nas redes sociais, a prefeitura da cidade publicou um alerta para que a população não fique perto do 

leito Rio Paraopeba. Moradores informam que acessos à cidade estão fechados.  

O governo do Estado de Minas Gerais informou que enviou uma força-tarefa para acompanhar e tomar 

as primeiras medidas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, determinou o envio de equipes 

de emergência do Ibama e grupos de coordenação de trabalho do ministério para Brumadinho. Salles 

informou ao GLOBO que o ministério do Meio Ambiente está coordenando os trabalhos junto com 

Agência Nacional de Mineração e Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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MAIS DE 500 PESSOAS FORAM PICADAS POR ESCORPIÕES EM CAMPO GRANDE 
22/01/2019 às 10h:51 

 

 

Só no ano passado, 517 casos de pessoas picadas por escorpiões foram registrados em Campo Grande. 
Os dados são da Secretaria de Saúde Municipal de Saúde (Sesau) e referem-se ao período entre janeiro 
e novembro. Conforme o levantamento, o período em que mais houve picadas foi entre fevereiro e 
março. Sendo que, neste último mês foram 76 casos foram contabilizados.  
 
De acordo com a bióloga Flávia Yokoo, no verão, a aparição de escorpiões nas residências é mais 
frequente porque eles saem para a reprodução. “Os escorpiões gostam do ambiente quente e úmido, 
quando chove eles se espalham e escolhem ambientes assim para se reproduzirem, disse. 
 
Ainda de acordo com a bióloga, há diversas formas de prevenir a “invasão” dos lacraus. “É interessante 
usar protetores nas portas, embalar bem o lixo e manter a grama do quintal, se houver, bem cortada 
para evitar acidentes com escorpiões. 
 
Segundo cartilha do Ministério da Saúde, das 1.600 espécies conhecidas no mundo, cerca de 25 são 
consideradas perigosas. No Brasil, onde existem cerca de 160 espécies de escorpiões, as responsáveis 
pelos acidentes graves pertencem ao gênero Tityus que tem como característica, entre outras, a 
presença de um espinho sob o ferrão. 
 
As principais espécies capazes de causar acidentes graves são: Tityus serrulatus conhecido como 
escorpião amarelo, Tityus bahiensis conhecido por escorpião marrom ou preto, Tityus stigmurus, o 
escorpião amarelo do Nordeste, e Tityus paraensis conhecido por escorpião preto da Amazônia. Em 
Mato Grosso do Sul, os mais comuns são: o amarelo e o marrom ou preto.  
 
NACIONAL 
 
Dados do ministério mostram que, em 2018, foram contabilizados 141,4 mil casos de acidentes com 
escorpiões no Brasil. Em 2017, foram 125 mil registros. Os números, de acordo com a pasta, ainda são 
preliminares e serão revisados. Em 2016, foram 91,7 mil notificações. Em relação às mortes, 115 óbitos 
foram registrados em 2016 e 88 em 2017. 
 
CASOS 
 
Os grupos considerados mais vulneráveis são trabalhadores da construção civil, crianças e demais 
pessoas que permanecem grande parte do tempo dentro de casa ou nos arredores e quintais. Nas 
áreas urbanas, também estão sujeitos a picadas trabalhadores de madeireiras, transportadoras e 
distribuidoras de hortifrutigranjeiros, que manuseiam objetos e alimentos onde os escorpiões podem 
estar escondidos. 
 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/em-11-meses-mais-de-500-pessoas-foram-picadas-por-escorpioes-em-campo/345687/
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No ano passado, um escorpião apareceu em uma empresa de Marketing e picou uma funcionária 
enquanto ela realizava a limpeza do local. A administração realizou a dedetização, mas mesmo assim, 
o animal peçonhento voltou ao estabelecimento. A funcionária foi socorrida até o hospital.  
 
APARIÇÕES INDESEJADAS 
 
Em outubro do ano passado, um apareceu na Maternidade Cândido Mariano, e assustou os pais de um 
recém-nascido em Campo Grande. O animal peçonhento estava na janela do quarto onde a criança 
estava. Funcionários de limpeza jogaram água sanitária no escorpião que saiu do lugar e foi capturado 
em um copo plástico e entregue para administração do hospital.  
 
Neste ano os escorpiões não estão dando trégua. Só nesse mês de janeiro, três escorpiões apareceram 
na casa do estudante Vinicius Henrique, no Bairro Coophatrabalho, região norte da cidade.  
 
No Bairro São Conrado, a dona de casa Maria Aparecida, de 88 anos, ficou assustada com uma visita 
indesejada dentro do tanque. Antes de lavar a roupa, Maria se deparou com o animal peçonhento e a 
filha conseguiu retirar com um papel. “É a primeira vez que aparece um escorpião em casa, ficamos 
com medo de aparecer de novo”, finalizou. 
 
EM CASOS DE PICADA O QUE FAZER? 
 
De acordo com a bióloga, se a pessoa for picada pelo animal, é necessário ir imediatamente para um 
pronto-socorro e não passar nenhum tipo de produto em cima da picada. "Tem pessoas que cortam o 
ferimento, furam, para o " veneno sair," mas isso só piora porque pode evoluir o quadro para a 
infecção. Com crianças o cuidado é redobrado porque podem apresentar náuseas vô mitos e até 
desmaios", disse.  
 
COMO PREVENIR 
 
A bióloga Yokoo afirma que usar inseticidas é ineficaz contra os lacraus. De acordo com o Ministério 
da Saúde, o hábito dos escorpiões de se abrigarem em frestas de paredes, embaixo de caixas, papelões, 
pilhas de tijolos, telhas, madeiras, em fendas e rachaduras do solo, e a capacidade de permanecer 
meses sem se movimentar, torna o tratamento químico ineficaz. 
 
A aplicação de produtos químicos de higienização doméstica compostos por produtos inseticidas, 
raticidas, mata-baratas ou repelentes não são indicados por causarem o desalojamento dos escorpiões 
para locais não expostos à ação dos produtos, aumentando o risco de acidentes.  
 
Como evitar os acidentes com escorpiões? 
 
- Usar luvas de couro para manipular entulho e material de construção. 
 
- Não mexer em lixo ou entulho acumulado. 
 
- Limpar terrenos baldios próximos à sua casa. 
 
- Colocar telas nos ralos, pias e protetores nas portas. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
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- Evitar acúmulo de lixo. 
 
- Olhar antes de calçar sapatos e botas. 
 
- Evitar a presença de baratas em casa (alimento dos escorpiões). 
 
- Não deixar grama alta ou mato. 
 
- Evitar manipular escorpiões, e quando necessário, usar pinças e material adequado.  
 
 
 

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

