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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 CONFIRMA PRIMEIRO CASO DE FEBRE AMARELA NO PARANÁ DESDE 

2015 
29/01/2019 às 19h36 

 
A Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) confirmou, nesta terça-feira (29), o primeiro caso de febre 
amarela no estado desde 2015. Segundo a secretaria, um jovem de 21 anos morador de Antonina, no 
litoral do estado, está infectado com a doença. Ele está internado no Hospital Regional do Litoral com 
uma febre considerada leve e, segundo a Sesa, passa bem.  
 
De acordo com a Prefeitura de Antonina, o rapaz se infectou em Guaraqueçaba, também no litoral do 
Paraná, onde ele esteve nos últimos dias. A Secretaria de Saúde informou que o caso foi identificado 
no sábado (26), quando técnicos do estado foram ao litoral para organizar estratégias de 
enfrentamento da doença em Antonina. A prefeitura informou que já vacinou mais de 4 mil pessoas 
em Antonina nos últimos cinco dias. A orientação da Sesa é que os moradores de Curitiba, região 
metropolitana e litoral que ainda não se vacinaram contra a febre amarela busquem a vacina nos 
postos de saúde. 
 
Nesta terça-feira também foi formado um Centro de Operações em Emergências em Saúde (Coes), que 
preparou um documento com o chamado fluxo de manejo clínico, para orientar os profissionais de 
saúde na identificação e tratamento da febre amarela. A partir de quinta-feira (31), até 5 de fevereiro, 
uma busca corpo a corpo estará em curso em toda a área suspeita de circulação do vírus - cidades do 
litoral e municípios próximos à divisa com o estado de São Paulo. 
 
Até o momento, de acordo com o Governo do Estado, não foram encontrados mais macacos mortos, 
que são indicadores da presença da doença. 
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RIBEIRÃO PRETO REGISTRA ALTA DE 450% EM ATAQUES DE ESCORPIÕES EM 2018, DIZ 

SAÚDE  
31/01/2019 às 07h00  

O número pessoas picadas por escorpiões cresceu 450% em Ribeirão Preto (SP) no ano passado, em 

relação a 2017, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Em 2018, foram 810 casos de ataque, 

contra 147 ocorrências no ano anterior. 

Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Vetores, Lúcia Taveira, o crescimento dos ataques 

tem relação direta com o aumento da temperatura e com os temporais de Verão. Isso porque o 

ambiente quente e úmido é propício para a reprodução dos escorpiões. 

“O excesso de água na área externa da casa provoca o desalojamento dele, porque a nossa rede pluvial 

está infestada. É onde tem abrigo, alimento e a temperatura ideal, que é úmido e quente. Então, ele 

invade a casa pelos ralos e consegue subir por qualquer superfície”, explica. 

Segundo Lúcia, quatro espécies de escorpião são encontradas no Brasil. O animal se alimenta de 

insetos e, normalmente, se esconde entre pedras, entulhos e lixo. Assim, para evitar acidentes, a 

coordenadora orienta manter as casas limpas e organizadas. 

“A pessoa deve evitar pilhas de tijolos, de telhas e, se tiver que armazenar, colocar o mais longe 

possível da casa. O escorpião pode andar pela parede, por debaixo da porta, ou ralos. Por isso, é 

importante colocar rodapé nas portas, telas nas janelas e vedar os ralos”, diz. 

Ainda segundo a coordenadora, caso o morador encontre um escorpião, deve guardá-lo dentro de um 

recipiente de vidro e levar até à unidade da Vigilância Epidemiológica ou o Centro de Controle de 

Zoonoses, na Zona Norte de Ribeirão. 

“Em caso de acidente, procurar imediatamente uma unidade de saúde. O médico vai fazer o bloqueio 

anestésico e tentar até três vezes amenizar a dor. Se não conseguir, será encaminhado à Unidade de 

Emergência do Hospital das Clínicas, porque lá está o soro”, afirma. 

A Secretaria Municipal da Saúde também orienta a população a verificar roupas e sapatos, antes de 

vesti-los. Dor intensa, sensação de ardência e inflamação local são os sintomas mais comuns da picada 

de escorpião. Nesse caso, o morador deve se dirigir à unidade de saúde mais próxima. 
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BRUMADINHO: ÁGUA DO RIO PARAOPEBA APRESENTA RISCOS À SAÚDE HUMANA E 

ANIMAL, DIZ GOVERNO DE MG  
31/01/2019 às 07h25  

Após os resultados iniciais do monitoramento do Rio Paraopeba, o governo de Minas desaconselhou 

o uso da água para consumo humano e animal sem tratamento, até que a situação seja normalizada. 

A pescaria também deve ser evitada. 

Em nota conjunta publicada na quinta-feira (30), as secretarias de Saúde (SES-MG), de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) disseram 

que a água do rio apresenta riscos à saúde humana e animal. 

O informativo do governo não detalha os riscos que a água pode causar e veio acompanhado de um 

relatório que demonstra alteração nos níveis da turbidez da água e de alguns metais como alumínio, 

cádmio, cromo, chumbo, boro, vanádio, bário e níquel. 

O tenente-coronel Flávio Godinho, da Defesa Civil, afirmou nesta quinta que "não há nenhum 

indicativo" de falta de água na cidade de Brumadinho. 

De acordo com o assessor especial da Secretaria de Estado de Saúde, Bernardo Ramos, a medida é 

preventiva devido à detecção do aumento do nível de substâncias na água após a tragédia. Ele informa 

que, até o momento, não foram registrados nenhum atendimento específico em postos e saúde ou 

hospitais da região atingida. 

A indicação da Secretaria de Saúde - caso alguém tenha contato com a água não tratada do Rio 

Paraopeba ou ingerido alimentos que também tiveram esse contato, e apresentar náuseas, vômitos, 

coceira, diarreia, tonteira, ou outros sintomas - é que se procure a unidade de saúde mais próxima 

para informar sobre esse contato. 

A SES-MG informou ao G1 nesta quinta que esses sintomas podem ser causados a curto prazo. 

Contudo, a longo prazo, o órgão disse que ainda não tem informações sobre o assunto. 

Com relação à procura da população com os sintomas que procuraram o serviço público de saúde 

estão sendo investigados e tratados, segundo a secretaria. 

As secretarias também informaram que o contato eventual com a água não causa risco de vida, mas 

deve ser respeitada uma área de 100 metros das margens. Para os bombeiros, que trabalham 

diretamente com o solo, a nota indica o uso constante de equipamentos de segurança. 

 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/31/brumadinho-agua-do-rio-paraopeba-apresenta-riscos-a-saude-humana-e-animal-dizem-secretarias.ghtml


6 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone/Fax: (81) 3355-1891 e-mail: cievs@recife.pe.gov.br / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: 

http://cievsrecife.wordpress.com / 
 

Para que não haja falta d'água, o governo suspendeu a necessidade de outorga para perfuração de 

poços artesianos. Também foi determinado que a Vale forneça água potável para comunidades 

atingidas. 

Funcionários da Seapa já estão percorrendo as cerca de 20 cidades para orientar a não utilização da 

água do rio. 

Finalmente, a nota ressalta que a orientação é válida no trecho entre o Rio Paraopeba com o Córrego 

Ferro-Carvão até Pará de Minas. Em Pará de Minas há um outro rio usado para abastecimento da 

cidade. 
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TRAGÉDIA EM BRUMADINHO: O PERIGO À SAÚDE QUE VEM DA LAMA 
30/01/2019 às 11h09 

O perigo em Brumadinho não se limita ao possível rompimento de novas barragens na região. A lama 

que arrastou parte da mina da Vale, construções e estradas traz consigo riscos imediatos e futuros à 

saúde para quem teve contato com o barro e também quem vive próximo ao rio Paraopeba. 

Médicos ouvidos pela BBC News Brasil alertam para o risco de infecções, contaminações e, num futuro 

próximo, até de câncer e doenças autoimunes. 

"As doenças infectocontagiosas ou parasitárias podem surgir agora. Como é barro, é córrego, pode ter 

leptospirose, aumento da dengue e de febre amarela", afirma o médico Marcelo Lopes Ribeiro, diretor 

assistencial da Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais). 

Ribeiro observa ainda que há substâncias químicas e tóxicas no local, o que aumenta o risco de 

contaminações e intoxicações. 

O médico Luis Fernando Correia, comentarista da rádio CBN e do canal de TV Globonews, afirma que, 

além das doenças a curto prazo, há o risco de exposição a elementos químicos que podem ser 

altamente prejudiciais à saúde a médio e longo prazo. 

"A qualidade da água dos rios e dos peixes precisam ser monitorados e a população da região precisa 

ser acompanhada. Daqui a dez anos podem surgir casos de câncer e de doenças autoimunes e 

podemos não as associar ao rompimento da barragem", afirma Correia. 

Produtos químicos na lama 

O médico cita um estudo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) que identificou 13 elementos 

químicos, entre eles níquel, magnésio e cádmio, usados na mineração na região do quadrilátero 

ferrífero em Minas. 

"São chamados elementos traço e mesmo em quantidade pequena podem ser prejudiciais. O 

problema é que não é possível medir qual a concentração a qual as pessoas foram expostas", avalia 

Correia. 

O geólogo Bráulio Magalhães Fonseca, professor da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), diz 

que rejeito de mineração contém, basicamente, óxido de ferro, amônia, muita sílica, silte e argila. 

Barragens muito antigas podem ter elementos altamente tóxicos. 

"Podem conter até mercúrio e arsênio", afirma o professor. 
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Somam-se a isso outras substâncias armazenadas nos galpões da Vale e até mesmo as que estavam no 

caminho por onde a lama passou. 

"Os rejeitos que chegam aos rios da região podem contaminar a fauna e a flora, eventualmente 

afetando a cadeia alimentar. Para os humanos os riscos são, principalmente, o consumo de peixes que 

tenham tido contato com os resíduos e rejeitos acumulados no fundo dos rios. Os resultados poderão 

ser percebidos somente daqui a décadas", diz Luis Fernando Correia. 

O médico Marcelo Ribeiro conta que alguns dos seis sobreviventes da tragédia atendidos no hospital 

João XXIII chegaram a engolir lama e apresentaram irritação ocular. O serviço de toxicologia do hospital 

pediu à Vale, dona da mina, a lista de substâncias para tentar medicar os pacientes, mas que até então 

não tinha sido enviada. 

"Falaram que está em estudo", diz Ribeiro. 

A Vale está fazendo uma análise laboratorial do rejeito para saber se o material representa risco para 

a saúde. O laudo deve ficar pronto em até 15 dias. 

Nesta terça-feira, o coordenador-adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, tenente-coronel Flavio 

Godinho, chegou a dizer que alguns bombeiros tiveram intoxicação por causa do contato com a lama 

em Brumadinho. 

Mas o Corpo de Bombeiros explicou que os militares estão tomando medicamentos para minimizar os 

efeitos do contato com material orgânico. 

"Esses medicamentos podem ocasionar náuseas e diarreia. São efeitos colaterais", explicou a 

corporação, por meio da assessoria de imprensa. 
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CIRCULAÇÃO DE DENGUE TIPO 2 EM 19 CIDADES PÕE SP EM ALERTA 
28/01/2019 às 18:23 

A circulação do sorotipo 2 da dengue em 19 cidades foi detectado em São Paulo e colocou o estado 

em alerta. Desde 2016, apenas o sorotipo 1 da dengue circulava nos municípios paulistas. Pessoas 

infectadas por sorotipos diferentes em um período de seis meses a três anos podem ter uma evolução 

para formas mais grave da doença. De acordo com o governo do estado, foram contabilizados 610 

casos de dengue até o dia 15 de janeiro. O número é similar ao verificado no ano passado e, segundo 

a Secretaria Estadual de Saúde, não representa um quadro preocupante. 

“Apesar de não ser ainda a maioria dos casos, ele [dengue tipo 2] está circulando já de maneira mais 

consistente nos municípios da região de Araçatuba, São José do Rio Preto e um pouco em Ribeirão 

Preto”, disse o infectologista Marcos Boulos, coordenador de Controle de Doenças da Secretaria 

Estadual de Saúde. 

Dos 645 municípios paulistas, o sorotipo 2 foi detectado em Andradina, Araraquara, Barretos, Bauru, 

Bebedouro, Catanduva, Espírito Santo do Pinhal, Indiaporã, Ipiguá, Itajobi, Mirassol, Pereira Barreto, 

Piracicaba, Pirangi, Ribeirão Preto, Santo Antônio de Posse, São José do Rio Preto, Uchoa e Vista Alegre 

do Alto. 

Ele disse que a dengue tipo 2 não é “especialmente pior”. O risco está relacionado à superposição de 

vírus. “Estava circulando o tipo 1 até agora, e quando circula um tipo e aparece um novo sorotipo do 

vírus, pode ser 2, 3 ou 4, no caso é o 2, aí pode ter uma evolução para maior gravidade para quem já 

teve dengue 1”, explicou. 

O infectologista esclareceu que não é mais utilizada a nomenclatura dengue hemorrágica, pois nem 

todos os casos graves de dengue evoluem com hemorragia. 

Segundo Boulos, as equipes de saúde das cidades em que a circulação do tipo 2 foi identificada estão 

sendo orientadas a dar uma assistência mais cuidadosa aos pacientes com suspeita da doença. “Em 

um caso de dengue no ano passado, quando só circulava o tipo 1, se o paciente estava bem, se tomava 

líquido pela boca, mandava para casa e, se tivesse alguma coisa, voltaria. Hoje, para fazer isso, eu 

tenho que ter convicção. Talvez ficar mais tempo com o paciente no hospital para acompanhar a 

evolução”, explicou. 

O infectologista disse que não há uma explicação para o início da circulação do novo sorotipo. “É 

aleatório. Esses vírus circulam no mundo todo. Quando você tem o Aedes [aegypti], que é o nosso 

caso, se vem uma pessoa que está com dengue 2 ou 3 e ele é picado pelo vetor, pode replicar esse 

vírus”, explicou. A melhor forma de prevenção, portanto, independentemente do sorotipo, é evitar a 

proliferação do mosquito. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
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De acordo com Boulos, há quatro sorotipos de dengue, sendo que três deles circulam no Brasil. Em 

São Paulo, neste momento, circulam os sorotipos 1 e 2. “Houve uma detecção do tipo 3 agora na região 

de Araçatuba, mas um caso só. Então se for causar problema, é daqui 2 ou 3 anos, agora não. Nós não 

temos o 3”, destacou. 

Febre amarela 

A Secretaria de Estado da Saúde está reforçando as orientações aos municípios do Vale do Ribeira para 

a intensificação das estratégias de vacinação contra a febre amarela. A região concentra 12 casos 

confirmados de febre amarela neste ano, dos quais seis evoluíram para óbitos. O balanço é de 21 de 

janeiro. As vítimas foram infectadas nos municípios de Eldorado (9 casos, 4 mortes); Jacupiranga (1 

morte); Iporanga (1 morte) e Cananeia (1 caso). 

Os casos silvestres da doença são transmitidos pelo mosquito Haemagogus e Sabethes. Já no meio 

urbano, a transmissão se dá pelo mosquito Aedes aegypti. Não há casos de febre amarela urbana no 

Brasil desde 1942. 

O Vale do Ribeira passou a ter recomendação da vacina contra febre amarela há cerca de um ano, mas 

a cobertura vacinal na região é de 66%, até o momento. Todos os paulistas, que ainda não estão 

imunizados, tem recomendação para a vacina contra a febre amarela, especialmente os que moram 

ou visitam áreas com vegetação densa. A vacina está disponível nos postos de saúde do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e, para proteção efetiva, deve ser tomada pelo menos dez dias antes de viagens ou 

deslocamentos para áreas de mata. 

Balanço 

A cobertura vacinal no estado contra febre amarela é de 65%, em média, com variação entre as 

regiões. Na Baixada Santista, o percentual é similar. No Vale do Ribeira, a cobertura é de 66%. No Vale 

do Paraíba e Litoral Norte, chega a 85%. Em 2018, foram confirmados 502 casos de febre amarela 

silvestre, dos quais 175 resultaram em morte. Em 2017, foram 74 casos e 38 mortes. 
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