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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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N° DE CASOS DE MALÁRIA AUMENTA QUASE 40% EM RONDÔNIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 
27/01/2020  às 12h56 

O número de casos de malária em Rondônia apresenta um aumento de quase 40% nos últimos três 

anos. É o que mostra o boletim epidemiológico da Secretária de Vigilância em Saúde (SVS), divulgado 

nesta segunda-feira (27) pelo Bom Dia Amazônia. 

 

Segundo relatório, em 2019 foram registrados 9.385 casos da doença, ante 6.734 casos em 2017. Ou 

seja, um aumento percentual de 39% no período analisado. 

Já em 2018 foram registradas 7.684 ocorrências de malária. 

 

Municípios 'campeões' 

Porto Velho teve o maior índice de notificações dentre os municípios, com 5.117 ocorrências, 

representando 54% dos casos da doença no estado. Seguido por Candeias do Jamari (1.802); 

Guajará-Mirim (496); Machadinho do Oeste (381) e Ariquemes (346). 

 

Mauro Tada, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aponta o porquê da capital 

representar a grande maioria dos casos registrados. 

“Em Porto Velho também temos uma questão geográfica, e também da quantidade de água 

encontrada na cidade, que são grandes criadouros do mosquito, tanto da dengue quanto da 

malária”, explica. 
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GOVERNO E PREFEITURA DO RECIFE ADOTAM MEDIDAS PARA PREVENIR CHEGADA DO 

CORONAVÍRUS 
28/01/2020 às 18h44 

 

O governo do estado e a prefeitura do Recife adotaram medidas para prevenir a chegada do 

coronavírus, cujo contágio tem ocorrido, principalmente, na China. Nesta terça-feira (28), 

o Ministério da Saúde elevou a classificação de risco do Brasil para o nível 2, que significa "perigo 

iminente", depois que um casos suspeito da doença foi registrado em Minas Gerais. 

 

De acordo com o a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o governo encaminhou para os municípios e 

serviços de saúde pernambucanos os boletins do Ministério da Saúde "com todas as informações 

necessárias sobre o coronavírus e com orientações para os profissionais de saúde". A pasta informou 

que está "atenta para fazer as atualizações que forem necessárias". 

 

O governo informou, ainda, que "já deflagrou as ações de vigilância epidemiológica da doença, com o 

fluxo de notificação de possíveis casos junto à rede de saúde, além de discutir com especialistas na 

área e a própria rede especializada, protocolo e fluxo de atendimentos nas unidades de referência 

para o acolhimento de um possível caso suspeito". 

 

Também nesta terça-feira (28), a prefeitura do Recife informou que convocou uma reunião com a 

Secretaria de Saúde (Sesau) e os gestores das áreas estratégicas da pasta, para discutir providências 

municipais. 
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Entre as ações programadas estão a "disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

como máscaras, luvas e outros insumos, além de estar preparando materiais informativos sobre o 

coronavírus, para distribuição nas unidades de saúde e em locais de interesse público". 

 

Além disso, a prefeitura disse que estão programadas reuniões com a SES e com as coordenações dos 

núcleos de epidemiologia das unidades municipais e dos hospitais privados, para "disseminar as 

informações e orientações do MS, para alinhar a conduta dos profissionais da Vigilância 

Epidemiológica, Atenção Básica e Média e Alta Complexidade, incluindo o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência". 

 

A Sesau informou, ainda, que "está acompanhando constantemente as mudanças no cenário 

epidemiológico e as recomendações do MS, para adequar a conduta, sempre que necessário". 

 

Coronavírus 

O surto de coronavírus provocou 106 mortes na China, onde o número de infectados passa de 4,5 

mil. De todas as mortes até o momento, 100 foram registrada na província de Hubei, onde fica a 

cidade de Wuhan, epicentro da contaminação. Ao menos 15 países em quatro continentes já 

confirmaram casos importados da doença. 
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QUASE 60% DOS MUNICÍPIOS DA PB ESTÃO EM ESTADO DE ALERTA PARA SURTO DE 

ARBOVIROSES 
28/01/2020  às 19h12 

 

A Paraíba tem 133 municípios em alerta de surto de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, 

transmissor de dengue, chikungunya e zika. O número corresponde a 59,9% das 223 cidades 

paraibanas. Os dados são do primeiro Levantamento Rápido de Índices para o mosquito Aedes 

Aegypti (LIRAa/LIA), de 2020. 

O estudo foi realizado em 222 cidades entre os dias 6 e 10 de janeiro e divulgado pela Secretaria de 

Estado da Saúde (SES), nesta terça-feira (28). Apenas o município de Riachão não participou do 

estudo. 

Outras 32 cidades, que equivalem a 14,4% do total de municípios, apresentam alto risco para surto 

ou epidemia por arboviroses e 57, que correspondem a 25,7%, estão em situação satisfatória. 

Entre as recomendações da SES para o combate do mosquito estão a intensificação das ações por 

parte das secretarias municipais de saúde; sensibilizar a população para eliminação de criadouros do 

mosquito e integrar os agentes de combate à saúde e de endemias, no combate aos criadouros e na 

identificação dos casos suspeitos. 

 

Municípios em situação de alto risco para surto 

Soledade, Pedra Branca, Serra Branca, Salgadinho, Imaculada, Assunção, Sousa, Serra Grande, 

Araruna, Mulungu, Patos, Juripiranga, Seridó, Juru, Brejo do Cruz, Cajazeiras, Nova Floresta, 

Massaranduba, Picuí, Conceição. 
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NOVO CORONAVÍRUS SUPERA NÚMERO DE CASOS DA SARS NA CHINA 
29/01/2020 às 12h47 

Apesar das medidas de prevenção e isolamento decretadas pelo governo chinês, os casos 

confirmados do novo coronavírus no país já superam os da epidemia da Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (Sars), ocorrida há quase 20 anos. Nesta quarta-feira (29), as autoridades de saúde anunciaram 

mais 26 mortes, o que eleva o balanço do coronavírus a 132 vítimas, e 5.974 casos confirmados na 

China continental (sem contar Hong Kong, Macau e Taiwan). 

 

A cifra já supera o número de infecções da epidemia da Sars em 2002 e 2003, outro coronavírus que 

contaminou 5.327 pessoas no país. A Sars deixou 774 mortos no mundo, 349 deles na China 

continental. 

 

Embora apresente alto índice de transmissão, o novo coronavírus teve até o momento menor taxa 

de mortalidade do que a Sars. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a epidemia de 

2003 matou 10% dos infectados, enquanto que as mortes do novo coronavírus atingiram 2% dos 

afetados. 

 

Mortalidade da Mers 

Também transmitida por um coronavírus, a Síndrome respiratória do Oriente Médio (Mers), 

apresentou uma taxa de morte de quase 35% dos infectados entre 2012 e 2013. 

Além da China, que registra a grande maioria das infecções, o coronavírus afeta 15 países – o caso 

mais recente foi detectado nos Emirados Árabes Unidos. 

 

Especialistas internacionais 

A OMS anunciou na terça-feira (28) o envio à China "o mais rápido possível" de 

especialistas internacionais para coordenar os conhecimentos sobre o vírus e apresentar uma 

"resposta mundial". 

 

"A epidemia é um demônio e não podemos deixar este demônio escondido", disse o presidente 

chinês Xi Jinping. 

 

O governo dos Estados Unidos pediu à China "mais cooperação e transparência". Em 2002, o regime 

chinês foi acusado de esconder o surgimento da SARS. 

Os cientistas do instituto Doherty na Austrália conseguiram replicar em laboratório o novo 

coronavírus, uma etapa crucial para criar uma vacina, uma tarefa que ainda deve demorar meses. 
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GOVERNO DE MS CRIA CENTRO DE OPERAÇÕES PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

DO NOVO CORONAVÍRUS 
31/01/2020 às 09h49 

O governo de Mato Grosso do Sul criou o Centro de Operações de Emergência Referente ao Novo 

Coranavírus (nCov). O decreto que cria o grupo para estudos de ações de prevenção e combate à 

doença foi publicado na edição desta sexta-feira (31) do Diário Oficial do Estado. 

 

O grupo será formado por representantes da Secretaria de Estado de Saúde que atuam em situações 

de emergência em saúde. O objetivo é "auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, 

prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas". 

 

Entre as atribuições do Centro de Operações, estão: coordenar ações junto a outros comitês 

emergenciais sobre o novo coronavírus, elaborar as Notas Técnicas e Informativas, apoiar os 

municípios com acompanhamento e avaliação de cada situação, manter atualizado cadastro de 

pessoal e material para convocação e uso em caso de necessidade, distribuir e controlar remédios e 

outros materiais. 

 

Números 

Mato Grosso do Sul ainda não registrou nenhum caso suspeito do coronavírus, cujo epicentro está na 

China. Até esta sexta-feira (31), a doença já havia matado 213 pessoas na China e infectado 9.720 – 

taxa estimada de letalidade de 2,19%, segundo autoridades chinesas. Isso significa que, a cada 100 

pessoas doentes, 2 morrem. Os dados são estimados porque o número total de infecções ainda é 

desconhecido. 

 

Nesta quinta-feira (30), a OMS declarou emergência de saúde pública internacional para o 

coronavírus – não pelo que ocorre na China, mas pelo avanço da doença em outros países. Até a 

manhã desta sexta, há registros da doença em 20 países, além da China. Todas as mortes, no 

entanto, ocorreram em território chinês. 
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12 CASOS DE OUTRO TIPO DE CORONAVÍRUS, MAIS BRANDO, FORAM REGISTRADOS NO 

CEARÁ EM 2019 
31/01/2020  às 10h15 

Doze casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por um tipo diferente de coronavírus foram 

registrados no Ceará em 2019, segundo boletim divulgado em dezembro pela Secretaria da Saúde do 

Estado (Sesa). O vírus que circulou no ano passado, entretanto, é diferente e mais brando que o novo 

2019-nCoV, responsável pelo recente surto na China e que tem um caso suspeito no estado. 

O presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, Guilherme Henn, explica que o atual vírus tem 

capacidade de transmissibilidade e agressividade maiores. No geral, os coronavírus infectam 

primeiramente animais mamíferos, répteis ou aves; porém, quando sofrem mutação, podem 

contagiar seres humanos. 

 

“Em todo canto tem coronavírus, mas como eles circulam há muito tempo, a população já tem uma 

certa imunidade de base contra eles”, explica o médico. 

Segundo a infectologista da Sesa, Tânia Mara Coelho, a família dos coronavírus tem cepas mutantes. 

“Esse vírus de agora é uma cepa nova, de uma forma diferente. Ainda estamos aprendendo com ele. 

Parece muito com a influenza, mas a gente está se atualizando, junto ao Ministério da Saúde, para 

ter mais informações”, diz. 

Para o novo coronavírus, 2019-nCoV, o Ceará segue com um caso suspeito em Sobral, de acordo com 

o Ministério da Saúde. Trata-se de um engenheiro mecânico de 27 anos, que esteve a trabalho na 

China e retornou ao Brasil recentemente. 

 

Atualização 

A especialista ressalta que os casos de 2019 não devem ter tido gravidade, uma vez que, de acordo 

com o mesmo boletim epidemiológico, nenhum óbito por coronavírus foi registrado no Ceará. Já os 

vírus da influenza vitimaram 44 pessoas. 

“As medidas para prevenção e conduta são as mesmas da influenza, com que já temos experiência. 

Estamos conversando com todas as unidades de saúde, trocando informações, e vamos trazer gente 

do interior para fazer treinamento em Fortaleza”, diz a infectologista. 

Em todo o Brasil, há nove casos suspeitos distribuídos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Ceará. O Ministério da Saúde já fez 43 notificações e 

descartou outros 6 casos. 
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CEARÁ SEGUE COM UMA SUSPEITA DE INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS E SEM CASOS 

CONFIRMADOS 
31/01/2020  às 16h22 

 
O Ceará segue com uma suspeita de paciente hospitalizado com a suspeita do novo coronavírus. Em todo o 

Brasil, são nove casos suspeitos, mas sem nenhuma confirmação da doença, de acordo com informações 

divulgadas nesta sexta-feira (31) pelo Ministério da Saúde. 

Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará, o paciente com a suspeita da doença no estado esteve na 

China por 90 dias a trabalho e retornou ao Brasil há 13 dias. Ele está hospitalizado em isolamento 

respiratório para evitar a transmissão. Ainda conforme a secretaria, o quadro clínico dele é estável. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Sobral acrescenta que o paciente internado retornou ao Brasil 

"apresentando sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita" divulgado pelo Ministério da 

Saúde e Organização Mundial da Saúde para o vírus. 

 

Apesar das medidas de prevenção e isolamento decretadas pelo governo chinês, os casos 

confirmados de coronavírus no país já superam os da epidemia da Sars, ocorrida há quase 20 anos. 

Nesta quarta-feira, as autoridades de saúde anunciaram mais 26 mortes, o que eleva o balanço do 

coronavírus a 132 vítimas fatais, e 5.974 casos confirmados na China continental (sem contar Hong 

Kong, Macau e Taiwan). 

 

A cifra já supera o número de infecções da epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) de 

2002 e 2003, outro coronavírus que contaminou 5.327 pessoas no país. A Sars deixou 774 mortos no 

mundo, 349 deles na China continental. 
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BRASIL REGISTRA 16 CASOS SUSPEITOS DE CORONAVIRUS 
01/02/2020  às 14h52 

O Ministério da Saúde atualizou em 16 o número de casos considerados suspeitos de coronavírus no 

país. Segundo balanço divulgado às 12h de hoje (1º), já foram descartados outros dez casos. 

 

A unidade federativa que apresenta maior número de casos suspeitos é São Paulo, com 8 

ocorrências. Duas suspeitas já foram descartadas no estado. O Rio Grande do Sul registra, neste 

momento, 4 casos suspeitos; outros três já foram descartados. 

 

Em Santa Catarina, até o momento, já foram levantadas 2 suspeitas; dois outros casos foram 

descartados. 

A lista inclui ainda o Paraná e o Ceará, com um caso suspeito em cada. 

Histórico 

Os coronavírus são conhecidos desde meados dos anos 1960 e já estiveram associados a outros 

episódios de alerta internacional nos últimos anos. Em 2002, uma variante gerou um surto de 

síndrome respiratória aguda grave (Sars) que também teve início na China e atingiu mais de 8 mil 

pessoas. Em 2012, um novo coronavírus causou uma síndrome respiratória no Oriente Médio que foi 

chamada de Mers. 

A atual transmissão foi identificada em 7 de janeiro. O escritório da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) na China buscava respostas para casos de uma pneumonia de etiologia até então 

desconhecida que afetava moradores na cidade de Wuhan. 

Na última quinta-feira (30), a OMS declarou estado de emergência global em saúde devido ao 

coronavírus. 
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CHINA CONFIRMA 14,3 MIL CASOS DE CORONAVÍRUS E 304 MORTES 
01/02/2020  às 22h18 

 

O número de casos e de mortes pelo coronavírus na China subiram para 14.380 e 304, como 

confirmou a Comissão Nacional de Saúde do país neste sábado (1º). 

Mais cedo, o governo da China já havia confirmado 45 mortos na província de Hubei apenas neste 

sábado. Agora, o número total de óbitos na região onde se iniciou o surto chega a 294. 

Na última quinta-feira (30), a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarou estado de emergência 

global em saúde devido ao surto do coronavírus. 

 

Brasil 

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra 16 casos considerados como suspeitos de 

coronavírus, conforme balanço divulgado neste sábado. Dez outros casos já foram descartados. 

Dos 16 casos de suspeita, oito estão registrados em São Paulo e quatro no Rio Grande do Sul. 
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