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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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MINISTÉRIO DA SAÚDE APONTA QUE 250 CIDADES DE SP ESTÃO EM ALERTA PARA DENGUE, 

CHIKUNGUNYA E ZIKA 
06/02/2019 às 07h48 

Balanço do Ministério da Saúde aponta que 250 cidades de São Paulo estão em alerta para dengue, 
chikungunya e zika. Cinco delas somam 1.170 casos suspeitos e quase 300 confirmações da doença. 

A maioria dos casos está na rota entre Orlândia e Igarapava. Em São Joaquim da Barra, três pessoas 
morreram com suspeita de dengue grave (hemorrágica). Igarapava tem 500 casos suspeitos.Ainda de 
acordo com os dados, um trecho de 80 quilômetros da Rodovia Anhanguera concentra o maior 
número de casos de dengue da região de Ribeirão Preto. 

A proximidade entre os municípios e a grande circulação de pessoas que trabalham e estudam em 
lugares diferentes de onde moram faz com que essa proliferação aconteça de forma agressiva. 
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COM PROJEÇÃO DE 20 MIL CASOS EM 2019, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE RIO PRETO ALERTA 

PARA COMBATE À DENGUE 
06/02/2019 às 09h51 

O secretário de Saúde de São José do Rio Preto (SP) Aldenis Borin esteve nesta terça-feira (6) na 
primeira sessão do ano na Câmara dos Vereadores e anunciou que a cidade deve enfrentar uma 
epidemia de dengue neste ano. 

De acordo com o secretário, a projeção é de que sejam registrados 20 mil casos de dengue em Rio 
Preto. 

“Existem indicativos no número que isso pode acontecer, com base em experiências anteriores. 
Número de casos em novembro, dezembro e janeiro a gente compara com anos anteriores que 
tiveram a mesma quantidade de casos”, afirma. 

“Isso é, olhando o passado e fazendo estatísticas, a gente chega em uma expectativa. Mas isso pode 
variar com o papel da população, fazer uma limpeza nas casas e também se não chover muito, por 
exemplo”, afirma Borin. 

Por isso, o secretário anunciou a criação de dois centros de tratamento, cada um com capacidade 
para 120 pessoas infectadas. Com essa medida, ele espera desafogar os hospitais e unidades de 
pronto-atendimento caso se confirme essa previsão de uma epidemia. 

“Para os casos mais graves vamos aumentar os leitos nos hospitais, então a gente pretende junto aos 
hospitais ter mais leitos exclusivos para a dengue”, diz. 
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ANTONINA DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA FEBRE AMARELA 
07/02/2019 às 09h42 

 

Após a morte de três macacos devido à febre amarela, em Antonina, e o caso da doença confirmado, 
na última semana, em um rapaz de 21 anos, morador da cidade, que contraiu o tipo leve do vírus, o 
Prefeito José Paulo Vieira Azim (PSB) decretou Situação de Emergência em Saúde. 

Na prática haverá intensificação, em caráter de urgência epidemiológica, da vacinação contra a 
doença nas Unidades de Saúde da Família e os Postos de Saúde estão funcionando das 8h às 17h e a 
vacinação foi estendida para adultos acima de 59 anos. 

De acordo com o Secretário de Saúde, Odileno Garcia Toledo, 95% da população de Antonina foi 
imunizada, mas a medida foi necessária para ampliar o índice de vacinação e a conscientização da 
comunidade. 

O secretário conta que as ações estão sendo tomadas em conjunto com a Secretaria Estadual de 
Saúde. 

A orientação é para que os visitantes de Antonina também busquem se vacinar antes de se 
deslocarem para a cidade. O secretário de saúde conta que, apesar, da recente Situação de 
Emergência em Saúde, o tradicional Carnaval de Antonina segue com sua programação normal. 

A secretaria de saúde de Antonina disponibilizou um telefone para esclarecimentos sobre a 
vacinação e prevenção contra a Febre amarela. O telefone é (9 8534 0849). 

Um ônibus chamado “linha da vacina” leva as doses para grupo familiares e funcionários de 
empresas.  Vale lembrar que o período de imunização inicia somente dez dias após a aplicação da 
vacina. 
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EM UMA SEMANA, DOBRA O NÚMERO DE CASOS DE DENGUE EM PERNAMBUCO 
07/02/2019 às 10:55 

A incidência da dengue, em Pernambuco, duplicou em apenas uma semana. Até o último dia 26, 
foram registrados 721 casos de pessoas que adoeceram com sintomas da doença. O volume é mais 
do que o dobro do número notificado (331 casos) na semana anterior (até o dia 19), segundo boletim 
epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que tem se mobilizado para frear 
especialmente um surto que se espalha pelo sertão. “O aumento está localizado na região, onde há 
um maior número de pessoas susceptíveis ao adoecimento por arboviroses. Para se ter ideia, só na 
Regional de Salgueiro (congrega 7 municípios), foram notificados 81 casos de dengue neste ano. No 
mesmo período do ano passado, foram apenas 6. Isso chama a atenção, pois a curva de incidência 
está ascendente, caracterizando um surto”, esclarece a gerente do Programa de Vigilância das 
Arboviroses da SES-PE, Claudenice Pontes. 

Segundo a gestora, no sertão, percebeu-se uma incidência mais baixa de arboviroses nos últimos 
anos epidêmicos (2015 e 2016), o que faz os municípios da região apresentarem agora um maior 
risco de epidemia, pois tem uma maior parcela da população susceptível à infecção pelo Aedes 
aegypti por não estar imune ao vírus. “Ontem realizamos uma reunião, em Salgueiro, com 
representantes de várias secretarias, pois compreendemos que a situação requer engajamento com 
outros setores, como obras, saneamento e educação. E no município, Chikungunya também tem 
lançado um alerta, pois temos recebido relatos de pessoas que adoeceram com sintomas 
compatíveis com a doença” diz. 

O boletim também traça essa expansão de Chukingunya. No estado, em uma semana, os casos 
notificados praticamente triplicaram: saíram de 45 para 121. Segundo Claudenice Pontes, no próximo 
balanço epidemiológico, que será divulgado até amanhã, outras áreas do sertão devem aparecer em 
situação semelhante à de Salgueiro. É o caso de Custódia. “No município, as unidades de saúde 
fizeram o alerta. Os profissionais perceberam que estavam atendendo um número maior do que o 
habitual de casos suspeitos de arboviroses. Isso deve aparecer no boletim referente à quinta semana 
do ano”. 

Para Claudenice Pontes, o panorama atual se torna ainda mais crítico por causa das chuvas de verão, 
o que abre portas a locais propícios para a proliferação do Aedes. Historicamente as arboviroses são 
mais frequentes nos meses de elevadas temperaturas com chuvas mais intensas – uma combinação 
que propicia a eclosão de ovos do mosquito. “É importante a população ter cuidados para evitar 
depósitos com a presença de larvas. Além disso, é preciso olhar se quintais, jardins e terrenos 
possuem criadouros”, orienta a gestora. 

O clínico geral, Carlos Brito, professor da Universidade Federal de Pernambuco, considera também 
que o cenário atual das arboviroses no estado requer vigilância redobrada. “Realmente dengue é 
uma candidata em potencial para uma próxima epidemia, pois Pernambuco está há muito tempo 
sem ter uma explosão de casos. Isso significa que há uma fatia expressiva da população susceptível à 
infecção, principalmente as crianças que não foram expostas a surtos anteriores”. 

Em São Paulo, onde casos de dengue também aumentaram, autoridades se preocupam com a 
predominância do sorotipo 2 do vírus. Em Pernambuco, todo o ano passado, só foi identificado o 
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sorotipo 1, mas a SES não exclui a possibilidade dos outros três sorotipos da dengue estarem 
circulando. 
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ANDRADINA DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA AO REGISTRAR 1,7 MIL CASOS DE 

DENGUE 
07/02/2019 às 12h45 

A prefeitura de Andradina (SP) decretou estado de emergência na cidade nesta quarta-feira (6) após 
um novo aumento no número de casos positivos da dengue. No levantamento divulgado agora, são 
1.737 casos, 400 a mais do que o último levantamento. 

No dia 31 de janeiro, último levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde, cerca de 300 novos 
casos de dengue tinham sido confirmados em Andradina. A cidade contabilizava 1.320 registros da 
doença. 

A cidade vive uma epidemia da doença. Com o estado de emergência decretado, a prefeitura poderá 
trazer para a Secretaria de Saúde servidores de outras áreas sem caracterizar desvio de função, além 
disso pode comprar medicamentos, soro e usar no tratamento de forma emergencial. 

“Esse estado permite que a prefeitura mude rotinas, até realize compras, facilita a organização do 
serviço, sem tramites burocráticos, e isso serve para agilizar procedimentos. Nem sempre a 
prefeitura usa tudo o que o decreto permite. O que estamos usando é deslocar servidores para 
outras funções, por exemplo”, afirma o secretário de Saúde Marcelo Gimenez. 

A prefeitura afirma que vem fazendo ações para combater o mosquito Aedes aegytpi, como fazer os 
bloqueios, que é a fiscalização de casa em casa para encontrar criadouros, aplicação de veneno nas 
casas e nas ruas, em parceria com a Sucen. 

Um Liraa, que é o levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, está sendo feito na cidade 
para mapear os bairros com maior índice de infestação da doença. 
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SAÚDE CONFIRMA MAIS 410 CASOS DE DENGUE E EPIDEMIA ATINGE 1.547 PESSOAS EM 
BAURU 
08/02/2019 às 13h50 

O secretário de saúde de Bauru (SP) confirmou nesta sexta-feira (8) mais 410 novos casos de dengue. 
Com isso, já são 1.547 casos da doença em 2019, a maioria de pacientes infectados com dengue tipo 
2. Três mortes suspeitas de dengue são investigadas. 

Na terça-feira (5), um idoso de 81 anos morreu vítima da dengue, segundo aponta o atestado de 
óbito. O atestado de óbito, obtido pela reportagem da TV TEM, aponta entre as causas da morte de 
José Ponce o “choque hipovolêmico”, conhecido como choque hemorrágico, consequência da 
doença. 

A Secretaria de Saúde da cidade informou que aguarda o laudo do Instituto Adolfo Lutz para 
confirmar a causa da morte e diz que também há outras duas mortes suspeitas na cidade. 

Em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o secretário José Eduardo Fogolin falou sobre os três 
casos de mortes suspeitas por dengue em Bauru. “Eram pacientes que tinham sinais de maior 
gravidade. Quem já teve dengue tipo 1 e tipo 3, se pegar a dengue tipo 2, pode ter complicações 
mais graves”, afirma. 

As regiões noroeste e sudeste da cidade são as mais problemáticas. Nelas estão os bairros Fortunato 
Rocha Lima, Parque Primavera, Parque Roosevelt, Santa Fé, Jardim Andorfato, Parque Jaraguá, 
Parque Santa Edwiges, Jardim Vânia Maria, Núcleo Residencial Alto Alegre, Jardim Progresso, Jardim 
Coral, Cidade Jardim, Vila Marajoara e Jardim Petrópolis. 

Nebulização 

A Prefeitura de Bauru e a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) decidiram ampliar a 
área de nebulização durante o combate contra o mosquito Aedes aegpyti após avaliação feita pelos 
técnicos. 

O novo cronograma prevê nebulização noturna (a partir das 20h) na região dos bairros Nova 
Esperança e Edson Francisco da Silva agendada para os dias 8, 15 e 22 deste mês e 1º de março. O 
serviço tem por objetivo de controle de mosquitos adultos em área com grande concentração de 
casos. 

A Secretaria de Saúde pede a colaboração da população durante o trabalho para que mantenha 
abertas portas e janelas para facilitar a entrada do inseticida na casa, proteja alimentos, utensílios de 
cozinha e animais de estimação, além de deixar isolados em cômodo fechado idosos e crianças por 
30 minutos. 
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CASOS CONFIRMADOS DA DOENÇA DE CHAGAS CHEGAM A SEIS APÓS NOVO SURTO NO 

TOCANTINS 
08/02/2019 20h27 

O número de casos confirmados da doença de Chagas em Araguaína chegou a seis. A informação foi 
divulgada pela Secretaria Estadual da Saúde nesta sexta-feira (8). Outros 29 casos suspeitos seguem 
em investigação. A cidade vive um surto da doença desde o dia 6 de fevereiro, quando um grupo de 
35 pessoas ingeriu suco de bacaba supostamente contaminado. 

Os pacientes estão internados no Hospital de Doenças Tropicais. O tratamento deve durar 60 dias. A 
secretaria informou ainda que entre 2007 a 2018 registrou 47 casos da doença em todo o estado, 
sendo que 39 foram por transmissão oral. 

Entre os principais sintomas da doença, estão febre prolongada por mais de sete dias, associados a 
edema de face e de membros, exantema, dores nas articulações, dor de cabeça, dor muscular, 
fraqueza, aumento de fígado e baço, cardiopatia aguda e manifestações hemorrágicas. 

O suco foi feito com bacaba colhida no assentamento Barra Bonita, na zona rural de Carmolândia. 

A Prefeitura de Araguaína disse que equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estão 
visitando a região para fazer exames em outras pessoas que podem ter consumido o suco e 
alertando a população. 
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MACACO NO ZOOLÓGICO DE SP É DIAGNOSTICADO COM FEBRE AMARELA 
09/02/2019 às 11h58 

Um macaco no Zoológico de São Paulo, na Zona Sul da cidade, foi diagnosticado com febre amarela 
na noite desta sexta-feira (8). Segundo a Prefeitura e o governo do estado, o bugio está vivo, isolado 
e sob monitoramento. As gestões estaduais e municipais recomendam que apenas pessoas 
imunizadas contra a doença visitem o Jardim Botânico e o Parque Zoológico. 
 
Após a confirmação do diagnóstico, a gestão municipal iniciou uma força tarefa para vacinação dos 
visitantes e da população do entorno da região, onde a cobertura vacinal da febre amarela é de 60%, 
neste momento. 
 
O Zoo é rodeado pelos bairros do Cursino, Jabaquara e Sacomã, que totalizam uma cobertura média 
de 53%, com uma população estimada de 600 mil habitantes. 
 
O município fará vacinação por meio de postos volantes e casa a casa num raio de 300 metros em 
torno do ponto turístico, distância estimada de alcance do voo do vetor – a febre amarela silvestre é 
transmitida pelos mosquitos Sabethes ou Haemagogus. 
 
Cobertura vacinal 
Em toda a capital, a cobertura vacinal é de 77%. A vacina está disponível na rotina dos postos da rede 
pública de saúde e leva dez dias para garantir proteção efetiva. 
A Secretaria Municipal de Saúde afirma que todos os paulistas devem se vacinar contra a febre 
amarela, caso ainda não estejam imunizados. Moradores de qualquer região da cidade precisam se 
prevenir contra a doença, sobretudo aqueles que residem ou visitam áreas rurais, de mata e 
ribeirinhas, onde há vegetação densa. 
 
Nos últimos dois anos, mais de 15 milhões de pessoas foram vacinadas contra a febre amarela no 
Estado. O número é duas vezes maior que a vacinação da década anterior, com 7 milhões de pessoas 
imunizadas entre 2006 e 2016. 
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