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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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EM SURTO DE CAXUMBA, RIO BRANCO JÁ REGISTRA MAIS DE 200 CASOS DESDE O INÍCIO 

DE 2019 
10/02/2019 às 13h29 

Os casos de caxumba estão aumentando em Rio Branco e a Secretaria Municipal de Saúde alerta 
para a importância da vacina tríplice viral. De acordo com os dados divulgados pelo órgão, desde o 

início de 2019 já foram registrados mais de 200 casos da doença na capital acreana. 

Conforme a Saúde, o primeiro caso da doença foi registrado em junho do ano passado e desde lá, a 
caxumba só se espalhou. Em 2018 foram registrados 167 casos da doença. As faixas etárias mais 
afetadas no último semestre de 2018 foram entre 20 e 29 anos, com 69 casos de caxumba e, entre 

15 e 19 anos, com 41 casos. 

A caxumba é uma infecção viral, aguda e contagiosa, pode atingir qualquer tecido glandular e 
nervoso do corpo humano. O mais comum é afetar as glândulas parótidas, que produzem a saliva, 

por isso o inchaço na região da bochecha. 

A doença, que costumava atingir as crianças, agora se manifesta em adultos, na maioria dos casos.  

Em Rio Branco, 95% das crianças com idade entre um ano e menores de cinco estão imunizadas. Já, 
boa parte dos adolescentes, jovens e adultos estão sujeitos à caxumba porque não tomaram a vacina 

que deve ser aplicada em duas doses, a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.  

A diretora municipal da Vigilância Epidemiológica alerta que quem não tomou a vacina deve procurar 

um posto de saúde para se vacinar. 

“A vacina é disponibilizada em todas as unidades de saúde. Então, a pessoa deve verificar seu cartão 
de vacina para verificar se já tomou ou não e voltar à unidade de saúde com o cartão para realizar a 
vacina e se prevenir dessa doença que é muito contagiosa. O contágio já começa antes do 

aparecimento dos sintomas”, disse Socorro. 

O vírus fica encubado por até 15 dias, antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Nesse período, 

a pessoa infectada já espalha o vírus. 

“Por essa pessoa estar doente e as que estão ao redor não terem se prevenido, elas vão pegar a 
doença muito facilmente. É uma doença viral, que quando você está falando, as outras pessoas já 

pegam no ar e se contaminam”, concluiu a diretora. 
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OMS ALERTA PARA POSSÍVEL 3ª ONDA DE SURTO DE FEBRE AMARELA NO BRASIL 
13/02/2019 às 15h14 

Com pelo menos 36 casos de febre amarela confirmados em humanos no período entre dezembro de 
2018 e janeiro deste ano, o Brasil poderia estar vivendo uma terceira onda de surto da doença. O 
alerta foi divulgado esta semana pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O país registra ainda, 
segundo a entidade, oito mortes confirmadas por febre amarela no mesmo período.  

Os casos se concentram em 11 municípios de dois estados. Em São Paulo, foram confirmadas 
infecções em Eldorado (16 casos), Jacupiranga (1), Iporanga (7), Cananeia (3), Cajati (2), Pariquera-
Açu (1), Sete Barras (1), Vargem (1) e Serra Negra (1). No Paraná, dois casos foram confirmados em 
Antonina e Adrianópolis. O local de infecção de um último caso confirmado ainda está sob 
investigação. 

Ainda de acordo com a OMS, entre os casos confirmados em humanos, 89% deles foram 
identificados em homens com média de idade de 43 anos e pelo menos 64% dos infectados são 
trabalhadores rurais. “Embora seja muito cedo para determinar se este ano apresentará os altos 
números de casos em humanos observados ao longo dos dois últimos grandes picos sazonais [o 
primeiro entre 2016 e 2017 e o segundo entre 2017 e 2018], há indicações de que a transmissão do 
vírus continua a se espalhar em direção ao sul e em áreas com baixa imunidade populacional”, 
destacou a entidade, por meio de comunicado. 

Números 

Dados da OMS apontam que, na primeira onda de febre amarela, entre 2016 e 2017, foram 
confirmados 778 casos em humanos e 262 mortes. Já na segunda onda, entre 2017 e 2018, foram 
contabilizados 1.376 casos em humanos e 483 mortes. O período classificado como sazonal para o 
aparecimento ou aumento de casos da doença no Brasil geralmente ocorre entre dezembro e maio.  

Vacina 

A orientação da entidade, enviada a todos os estados-membros no último dia 25, é que os esforços 
para vacinação em áreas consideradas de risco sejam mantidos e que viajantes sejam orientados e 
imunizados pelo menos dez dias antes de visitar o local onde a dose é recomendada.  

“A OMS recomenda a vacinação de viajantes internacionais com idade acima de 9 meses e que 
estiverem se dirigindo ao Brasil”, destacou a nota.  

A dose é indicada para todas as pessoas que visitam os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo, 
além do Distrito Federal. 
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COM SURTO DE SARAMPO NO PARÁ, BRASIL CORRE RISCO DE PERDER CERTIFICADO DE 
ERRADICAÇÃO DA DOENÇA 

14/02/2019 às 16h29  

Como mais de 10 mil casos de sarampo confirmados, o Brasil tem três estados com surto da doença. 
Depois de Amazonas e Roraima, o Pará registrou 62 casos da doença até o dia 28 de janeiro, segundo 

informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira (14). 

Com a persistência da circulação do vírus no país, o Brasil pode perder o certificado de erradicação 

da doença. 

Ao todo, o Brasil tem 10.302 casos confirmados da doença em 11 estados. O Amazonas registrou o 

maior número de casos com 9.803 casos confirmados. Em Roraima foram 355 casos confirmados. 

O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta fez um alerta para que os secretários de saúde ampliem 
a cobertura vacinal dos municípios. Dados preliminares de 2018 apontam que 49% dos municípios do 

país (2.751) não atingiram a meta de cobertura vacinal, que deve ser igual ou maior que 95%. 

Segundo nota do ministério, os dados são ainda mais preocupantes nos estados com surto: no Pará 

83,3% dos municípios não atingiram a meta; Roraima foram 73,3% e Amazonas, a metade 50%.  

Perda do certificado 

A Organização Mundial da Saúde informa que, por enquanto, o certificado de eliminação do sarampo 
no Brasil está mantido. O critério estabelecido para a retirada é a incidência de casos confirmados do 
mesmo vírus durante 12 meses. Segundo a OMS, a primeira pessoa infectada dentro do território 
brasileiro ocorreu em 19 de fevereiro de 2018. Se ainda tivermos casos registrados e confirmados 
nesta data em 2019, haverá a criação de um comitê de especialistas dentro da organização para 

avaliar a situação do Brasil. 

Apesar da confirmação laboratorial de três casos no Pará em 2019, o ministério ainda não registrou 
casos da circulação do vírus este ano. 

“Com o baixo índice de vacinação e a reentrada do sarampo no Brasil, há o risco de perdermos o 
certificado de área livre da doença. Se o Brasil perde as Américas perdem. Se as Américas perdem, 
uma pessoa não pode chegar e nem sair do continente sem a comprovação de vacina. Tem 
implicações muito grandes para todos os ambientes de negócios, para todas a i nstâncias turísticas, e 
o que significa em um mundo globalizado restrições por questão sanitária”, disse o ministro da Saúde 

em nota. 

O certificado foi concedido ao Brasil pela Organização Pan Americana de Saúde (OPAS/OMS), em 

2016. 

O Brasil tem um modelo considerado exemplar quando o assunto é calendário de vacinação, mas a 
oferta de vacinas no SUS não tem sido suficiente para garantir a taxa desejável de cobertura vacinal 
da população. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
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Por causa disso, em 2017 o país teve o menor índice de vacinação em crianças menores de um 
ano em 16 anos. Todas as vacinas recomendadas para adultos estão abaixo da meta de cobertura 

ideal. 
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PIAUÍ REGISTRA DOIS ÚNICOS CASOS DE FEBRE DO NILO OCIDENTAL DA HISTÓRIA DO 

BRASIL 
15/02/2019 às 10h48 

O Ministério da Saúde informou que o Piauí registrou os dois únicos casos de febre do Nilo Ocidental 
da história do país. Os dois casos foram registrados na região de Picos, a cerca de 300 km de 
Teresina. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, ”a febre do Nilo Ocidental pode ser transmitida 
ao homem através da picada de mosquitos infectados com o vírus a partir de aves migratórias 

silvestres infectadas”. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o segundo caso foi registrado em Picos, a 28 
km da cidade de Aroeiras do Itaim, onde em 2014 foi confirmada a infecção do primeiro brasileiro 

com a doença. 

“O [segundo] caso corresponde a uma jovem (...) que sofreu um quadro de paralisia muscular flácida 
aguda, em 2017. A paciente esteve internada no Hospital Universitário da UFPI (HU) quando então 
foi aplicado o protocolo de investigação padrão para diagnóstico de doenças neuroin vasivas 
implantado pela Sesapi, recebeu tratamento e recuperou-se por completo. Os exames foram 
coletados à época, mas o Ministério da Saúde liberou os resultados apenas no início de 2019, 
indicando a presença de anticorpos neutralizantes contra o vírus no sangue da paciente”, informou a 

Sesapi. 

1º caso confirmado 

O Ministério de Saúde confirmou em dezembro de 2014 que o Piauí registrou o primeiro caso de 
febre do Nilo no Brasil. O fato estava sendo investigado desde agosto daquele ano, quando o 

agricultor Francisco Raimundo de Lima apresentou encefalite e foi notificado como caso suspeito.  

Outras quatro pessoas apresentaram sintomas neurológicos considerados suspeitos, no entanto, os 

exames descartaram a possibilidade de febre do Nilo. 

Febre do Nilo Ocidental 

A febre do Nilo Ocidental é uma infecção viral causada pela transmissão do mosquito Culex 

(mosquito comum). É uma arbovirose, assim como a dengue, a zika e a chikungunya.  

De acordo com o ministério, não existe tratamento disponível para os casos leves e moderados – o 
paciente fica em repouso e com reposição de líquidos. Na versão grave da doença, há necessidade de 

acompanhamento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
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http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2014/12/ministerio-da-saude-confirma-1-caso-de-febre-do-nilo-no-brasil.html
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Forma de transmissão da febre do Nilo Ocidental. — Foto: Reprodução/Ministério da Saúde 

Sintomas 

Cerca de 20 % dos indivíduos desenvolvem os sintomas da febre do Nilo: 

 febre aguda de início abrupto, frequentemente acompanhada de mal -estar; 

 anorexia; 
 náusea; 

 vômito; 

 dor nos olhos; 
 dor de cabeça; 

 dor muscular; 

 exantema máculo-papular (manchas vermelhas na pele) e linfoadenopatia (nódulo 
geralmente atrás da orelha). 

 

Sesapi alerta para período de chuvas 

A Sesapi alerta para a possibilidade de, durante as próximas semanas, aumentarem o número de 
casos de arboviroses, doenças virais transmitidas por insetos e aracnídeos. O grupo compreende 

doenças como a dengue, febre amarela, chikungunya e a febre do Nilo Ocidental.  

Segundo dados da 6º semana epidemiológica divulgados pela Sala Estadual de Controle de 
Arbovirose, houve uma redução de 83,1% no número de notificações de Chikungunya em relação ao 
mesmo período do ano de 2018. Mas essa redução vem diminuindo ao se comparar o índice com 

boletins anteriores a 2018. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
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Antônio Manoel, supervisor de arboviroses da Sesapi, explica que “no período de chuvas, no 
primeiro semestre, sempre há aumento de casos de arboviroses, isso acontece pela maior 

proliferação do Aedes aegypti por conta da água parada”.  
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SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA QUE RIO PRETO ENFRENTA EPIDEMIA DA DENGUE 

NESTE ANO 
15/02/2019 às 11h40  

A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto (SP) confirmou que a cidade vive uma epidemia de 
dengue neste começo de ano. A pasta divulgou que houve um salto de 300 para 1.252 casos 
positivos da doença. 

No início da manhã desta sexta-feira, a secretaria afirmava que os casos eram mais de 700, mas o 
balanço oficial, divulgado no fim da manhã desta terça, confirmou os mais de 1,2 mil. O número já é 
maior do que o ano passado inteiro, quando Rio Preto teve 1.015 casos positivos.  

“Como epidemia agora muda muito, veio em um crescente e a tendência é crescer ainda mais, as 
ações precisam ser antecipadas e intensificadas, como mutirão e criar maneiras para tratamento das 

pessoas doentes”, afirma o secretário de Saúde Aldenis Borim.  

Em janeiro, a Vigilância Epidemiológica tinha confirmado 303 casos positivos de dengue. Até então, 
eram 1.655 notificações da doença, dos quais 1.184 estavam sendo investigados e outros 168 foram 

descartados. 

Apesar de a epidemia estar confirmada, o próprio secretário de Saúde do município já alertava para a 

situação com a projeção de 20 mil casos da doença. 

“A tendência é aumento de casos nas próximas semanas, a gente costuma ter esses números em 
março, mas esse ano começou cedo os casos de dengue e acreditamos que em março teremos um 

mês muito complicado”, diz o secretário. 

Além disso, a cidade já registrou duas mortes por causa da doença recentemente. As vítimas são um 
idoso de 66 anos, que morreu neste ano, e outro um homem de 38 anos, que morreu no ano 

passado, mas a causa da morte foi confirmada neste ano. 

A Secretaria de Saúde confirmou nesta sexta-feira mais uma morte por dengue de 2019. A vítima é 
uma mulher de 82 anos, que apresentava comorbidades. Os primeiros sintomas apareceram em 31 

de janeiro e a morte foi no dia 2 de fevereiro. 

Os resultados de exames preliminares confirmaram o óbito para o sorotipo 2. As amostras de sangue 

foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz e seguem em investigação. 

Índice Breteau 

A prefeitura de Rio Preto divulgou nesta sexta-feira (15) o Índice Breteau, que é o índice de 

infestação de larvas do Aedes aegypti na cidade. 

Segundo a prefeitura, Rio Preto contabiliza 3,7%, que significa que a cada 100 casas, 3,7 delas têm 
pelo menos um foco do Aedes aegypti. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice 
tolerável é de 1%. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/01/20/rio-preto-fica-em-alerta-neste-ano-por-causa-do-mosquito-aedes-aegypti.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/01/20/rio-preto-fica-em-alerta-neste-ano-por-causa-do-mosquito-aedes-aegypti.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/alerta-dengue/noticia/2019/01/31/rio-preto-confirma-303-casos-de-dengue-neste-ano.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/02/06/secretario-de-saude-diz-que-rio-preto-pode-enfrentar-epidemia-de-dengue-neste-ano.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/alerta-dengue/noticia/2019/02/07/secretaria-da-saude-confirma-duas-mortes-por-dengue-em-rio-preto.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/02/15/com-700-casos-de-dengue-em-2019-rio-preto-ja-enfrenta-epidemia-da-doenca.ghtml
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Alguns bairros da cidade apresentam índice acima de 5% e a maioria deles ficam na região Norte, 
como é o caso do bairro Solo Sagrado, que contabiliza 9,5% no Breteau. O Cidade Jardim apresenta 
índice de 7,9%; Gonzaga Campos tem 6,9%; Parque da Cidadania 5,9%. O Distrito de Talhado 
contabiliza 5,6% e o Gabriela 5,1%. 

Combate 

Para tentar combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, neste sábado (16) a cidade terá um 

mutirão em vários bairros. 

Os agentes estarão identificados com crachá, calça azul e camiseta branca, com logotipo da 

prefeitura. Durante a vistoria, os agentes vão acabar com os possíveis criadouros.  

Para o primeiro dia de mutirão, a expectativa é que 230 agentes de saúde estejam em campo para 

vistoriar 7.500 imóveis. A ação ocorrerá das 8h às 14h. Os bairros vistoriados serão: 

 Santo Antônio 

 Vetorazzo 

 Estoril 
 Solo Sagrado 

 Vila Toninho 

 Jaguaré 

 Lealdade e Amizade 
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