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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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PERNAMBUCO INVESTIGA SEIS MORTES POR ARBOVIROSE ESTE ANO 
20/02/19 às 11H35 

A Secretaria de Saúde de Pernambuco investiga seis casos suspeitos de morte por arboviroses – 

dengue, zika e chikungunya - no Estado este ano. Os dados estão localizados no período de 30 de 

dezembro de 2018 a 16 de fevereiro de 2019. No mesmo período do ano passado, foram cinco óbitos 

suspeitos.  

Um balanço divulgado pela pasta nesta quarta-feira (20) aponta para notificações em Ipojuca (8/1, 

um homem de 46 anos), Custódia (9/2, um homem de 39 anos), Camaragibe (1º/2, uma mulher de 

59 anos), Bezerros (um menino de oito anos), Arcoverde (um jovem de 15 anos) e São Benedito do 

Sul (um menino de quatro meses).  

O diagnóstico positivo não necessariamente confirma a arbovirose como causa do óbito, segundo a 

secretaria. A avaliação para descarte ou confirmação será feita por uma minuciosa investigação 

domiciliar e hospitalar da morte. O Comitê Estadual de Discussão de Óbitos por Dengue e outras 

Arboviroses também irá discutir cada um dos casos.  

A Secretaria de Saúde reuniu nesta quarta profissionais de saúde e de serviços de urgência e 

emergência para discutir a questão do manejo clínico do paciente suspeito de arbovirose. O 

encontro, que é realizado anualmente, apresenta a situação epidemiológica do Estado e ainda 

relembra os sinais e sintomas característicos da dengue, chikungunya e zika.  

Notificações 

Pernambuco notificou no período um total de 1.800 casos de dengue, dos quais 182 foram 

confirmados; 262 de chikungunya, com cinco confirmados; e 86 de zika e um confirmado. Em 

comparação ao mesmo período do ano passado, os dados mostram uma redução de 9,5% e 30,1% 

nos casos de dengue e chikungunya, respectivamente. Já as notificações de zika 

apresentaram aumento de 4,9%. 

 

Alerta 

O aumento de notificações no Sertão colocou em alerta o Estado. Segundo a Secretaria de Saúde, a 

principal preocupação é com a região da VII Gerência Regional de Saúde (Geres), que engloba sete 

cidades, dentre as quais Salgueiro. Houve um aumento de 5.233% nas notificações de dengue entre 

2018 e 2019 - de nove para 400 - e de 800% nas de chikungunya - de cinco para 45. 
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SARAMPO É CONFIRMADO EM NAVIO E 9 MIL PESSOAS SÃO VACINADAS EM SANTOS 
20/02/2019 às 11:08 

Cerca de nove mil passageiros e tripulantes do navio MSC Seaview recebem imunização hoje (20) 

contra o sarampo, no Porto de Santos (SP), após tripulantes terem contraído a doença. Exames 

realizados pelo Instituto Adolfo Lutz confirmaram que seis funcionários do transatlântico foram 

infectados. 

  

A prefeitura de Santos e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) enviam hoje 110 

profissionais para aplicar as vacinas, não apenas nos passageiros que desembarcam, que somam 4,5 

mil pessoas, mas também entre aqueles que ingressam na embarcação: 4,5 mil pessoas. 

  

O navio atracou em Santos no último sábado (15) com 13 suspeitas de rubéola entre os tripulantes. 

Após vistoria da ANVISA, o transatlântico seguiu para Santa Catarina com esses funcionários em local 

isolado dentro da embarcação. 

O resultado dos exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz, entretanto, descartou a infecção por 

rubéola. Na chegada à cidade catarinense, 1,3 mil tripulantes foram imunizados. 

  

Segundo a MSC, os hóspedes foram alertados sobre os sintomas da doença e um centro médico no 

navio ficou à disposição gratuitamente. Os tripulantes ficaram isolados em suas cabines e receberam 

todo o atendimento médico necessário, informou a companhia. 

  

De acordo com o Ministério da Saúde, o sarampo é uma doença grave, transmitida por vírus, e 

extremamente contagiosa. A transmissão ocorre pela fala, tosse e espirro. 

As complicações infecciosas provocadas pela doença são especialmente perigosas em crianças 

desnutridas e menores de um ano de idade. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. 

  

A vacina, disponibilizada na rede pública de saúde, deve ser aplicada em uma dose aos 12 meses de 

idade e outra aos 15 meses. Pessoas de cinco a 29 anos recebem duas doses da vacina. Quem tem 

mais de 30 anos receberá uma dose. 
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COM RISCO DE NOVA EPIDEMIA DE DENGUE, PARAGUAÇU PAULISTA DECRETA ESTADO DE 

EMERGÊNCIA 
21/02/2019 16h53 

A prefeitura de Paraguaçu Paulista (SP) decretou estado de emergência por conta do risco de 

epidemia de dengue que ronda a cidade de cerca de 44 mil habitantes. Somente neste ano, já são 

152 casos confirmados da doença, além de outros 350 que estão sob investigação, aguardando 

exames. 

A preocupação da administração se justifica. Afinal, em 2015 a cidade sofreu com uma epidemia de 

dengue de grandes proporções, com mais de 4,5 mil casos do tipo 3 da doença. Na época, o 

município gastou mais de R$ 1 milhão para cuidar dos pacientes, comprar medicamentos e contratar 

funcionários. 

Mas apesar do risco iminente de uma nova epidemia, muitas pessoas ainda se descuidam da limpeza 

de suas casas e deixam material acumulado que pode virar criadouro para o mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue e também da febre amarela, chikungunya e zika. 

Segundo os agentes de saúde, o trabalho de fiscalização esbarra na falta de compromisso de muitos 

moradores que, mesmo alertados dos perigos da doença e das precauções, mantêm seus quintais 

sujos. A Barra Funda é o bairro que concentra mais casos da doença. 

“Mesmo que a gente tenha passado há poucas semanas numa residência, no retorno a gente 

encontra uma grande quantidade de criadouros, ou seja, a população não tem feito a sua lição de 

casa”, explicou Josué Campos de Sena, coordenador de Controle de Vetores. 

De acordo com Sena, a dificuldade de controle de criadouros na cidade segue mesmo com as equipes 

de agentes trabalhando em horário estendido, com plantão aos sábados, e ações de nebulização. 

Segundo a diretora do Departamento de Saúde de Paraguaçu Paulista, Cristiane Bonfim, a 

decretação do estado de emergência vai permitir a utilização de mais recursos para combater a 

doença, como a contratação emergencial de agentes e compra de material de hidratação. 

Para evitar o trânsito de pessoas com a suspeita da doença, a prefeitura montou quatro salas de 

hidratação espalhadas em vários pontos da cidade. A diretora do Departamento de Saúde diz que, 

por enquanto, o sistema está dando conta da demanda, mas as subnotificações podem comprometer 

o atendimento. 

“Sabemos que para cada caso confirmado, há outros quatro que não são informados, e aí quando a 

gente percebe não dá mais para dar conta do atendimento. Por isso é importante que todo mundo 

com sintomas procure os postos de saúde”, explica Cristiane Bonfim. 
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MORTES SUSPEITAS POR ARBOVIROSES AUMENTAM 200% EM PERNAMBUCO 
21/02/19 às 06H07 

Em uma semana subiu de dois para seis as mortes suspeitas por arboviroses no Estado, ou seja, alta 

de 200%. Entre as vítimas está um bebê de quatro meses. Os dados constam na atualização da 

situação epidemiológica de dengue, zika e chikungunya divulgados, nesta quarta-feira (20), 

pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).  

 

No período de 30 de dezembro de 2018 até nove de fevereiro de 2019 haviam 

sido notificados os óbitos de um homem de 46 anos, em Ipojuca, no Grande Recife, e um outro 

homem de 39 anos, morador de Custódia, no Sertão. Com a atualização da lista agora, com números 

até o último dia 16, foram incluídos uma mulher de 59 anos, residente de Camaragibe, na RMR; e 

mais três crianças menores de 15 anos que faleceram nas cidades de Bezerros, Arcoverde e São 

Benedito do Sul, entre os dias 12 e 13 de fevereiro.  

 

A secretária de Saúde de São Benedito, Cláudia Nery, mostrou-se surpresa com a notificação 

da morte do bebê de quatro meses uma vez que a cidade, segundo ela, não vem registrando 

aumento de arboviroses. A gestora comentou que a investigação da causa da morte está em fase 

inicial por isso não pode dar muitos detalhes. 

Em relação ao óbito de um menino de oito anos em Bezerros, a criança chegou a ter a notificação 

atribuída a cidade de Jaboatão, onde passou férias com o avô. Mas ao retornar para a cidade natal 

precisou de socorro médico e faleceu no Hospital Regional do Agreste (HRA). Já o caso 

de Arcoverde a possível vítima foi um adolescente de 15 anos.  

 

A infectologista pediatra do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), Regina Coeli, destacou que 

os pais devem estar atentos a sintomas de alerta nas crianças para evitar diagnósticos tardios e as 

complicações. “Quem mais conhecem as crianças são os pais, por isso em sinal de irritabilidade, 

vômito ou moleza eles devem buscar ajuda de um médico e não ficar esperando em casa” alertou.  

 

Nesta quarta-feira (20), a SES fez um encontro com profissionais de urgência e emergência para 

tratar do manejo clínico para as doenças. A gerente do Programa de Controle das Arboviroses da SES, 

Claudenice Pontes, informou que até agora tem se notado a prevalência da circulação do dengue 

tipo 1 que foi responsável pelas primeiras epidemias no País, que não são conhecidos até o momento 

novas cepas de chikungunya e zika . Em 2019, já são mais de dois mil casos de arboviroses 

registrados em todo o Estado. Com destaque para as notificações na 7ª Regional de Saúde, no 

Sertão, onde há um aumento de mais de 5000% de dengue, 800% de chikungunya e 400% de zika.  
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CASOS DE DENGUE CRESCEM 53 VEZES EM PARTE DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
21/02/2019 às 07h49 

Parte do sertão pernambucano está em surto epidêmico de dengue. Apesar de os casos da doença e 

da chikungunya terem diminuído em relação ao ano passado, em todo o estado, quando 

consideradas as estatísticas da área mais seca, a situação é diferente. Somente na região da sétima 

gerência regional de Saúde (Geres), que engloba sete municípios, dentre eles Salgueiro, foram 

notificados 480 casos suspeitos de dengue em 2019. O número significa um aumento de 53 vezes ou 

5,200% em relação ao mesmo período de 2018. Em relação a chikungunya, o aumento foi de 800% 

de um ano para o outro. 

 

A cidade de Salgueiro está em surto epidêmico, enquanto outras três - Angelim, Custódia e 

Verdejante - estão em situação de alerta para as arboviroses. De acordo com a Secretaria Estadual de 

Saúde (SES-PE), o salto nas notificações pode ter relação com o padrão das epidemias em anos 

anteriores, que não chegaram com força ao Sertão. Por isso, nessa região há mais pessoas suscetíveis 

à infecção. “O Sertão, tanto no período de 2012 quanto no de 2015 e 2016, as epidemias anteriores, 

foi uma localidade que registrou um menor número de casos. No Agreste e na Região Metropolitana 

do Recife (RMR), teoricamente há mais pessoas imunizadas”, explica a gerente do Programa de 

Controle das Arboviroses da SES, Claudenice Pontes. 

 

Na região de Salgueiro, para se ter uma ideia, a quantidade de casos de dengue registrados em 2018 

foi nove até a semana epidemiológica sete, ou seja, até o dia 16 de fevereiro.  “A situação epidêmica 

ocorre quando os números estão acima do limite máximo que se esperava para aquela localidade. A 

de alerta, como está a cidade de Custódia, é quando a quantidade de casos está na média, mas 

próximos desse limite. Desde a semana epidemiológica, final de janeiro, que identificamos esse 

aumento de casos e essa fuga do padrão”, acrescentou Claudenice Pontes. Também chama atenção 

o aumento nas notificações de dengue na 10ª Geres, com sede em Afogados da Ingazeira e que 

compreende mais 11 municípios (foram 10 notificações de dengue em 2018 e 36 em 2019, um 

aumento de 260%). 

 

Segundo a gerente, foram realizadas buscas ativas na região para potencializar a identificação de 

casos suspeitos. Além disso, foi ativado o Comitê de Mobilização Social para toda a região do Sertão, 

realizadas reuniões para intensificar o controle vetorial, enviados pulverizadores para bloqueio e o 

carro fumacê para as áreas de maior risco. Também foi disponibilizado transporte para que as coletas 

sejam enviadas com maior velocidade para análise laboratorial e confirmação dos quadros no Recife. 

 

A ação mais recente aconteceu ontem, com a capacitação de 300 profissionais para identificação de 

sinais de alarme das arboviroses e manejo clínico dos pacientes suspeitos. A atual situação 

epidemiológica do Estado foi apresentada aos profissionais de todas as regionais de saúde, via web 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
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conferência. A ideia é que os capacitados se transformem em multiplicadores das informações nos 

respectivos serviços. Os dados da situação do Sertão foram apresentados aos profissionais, 

sobretudo para que seja feita a identificação rápida dos casos, evitando assim o agravamento e um 

possível óbito. 

 

 “Fizemos um alerta para a questão da faixa etária e formas de identificar os sinais em uma criança. 

Os últimos surtos epidêmicos ocorreram em faixa etária adulta, essa é uma faixa que teoricamente 

está imunizada. As crianças, sobretudo aquelas que nasceram pós-período epidêmico de 2012, são 

faixas mais suscetíveis a infecções por arboviroses”, lembrou Claudenice Pontes. “Os pais ou 

responsáveis precisam ficar atentos para mudança no comportamento das crianças, que podem ficar 

molinhas, apresentar quadro febril, vômito, diarreia. Nessas situações, é preciso relembrar de 

manter a hidratação, indispensável para evitar o agravamento, e seguir imediatamente para um 

serviço de saúde”, avisa a infectologista pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) 

Regina Coeli. 

 

O último surto epidêmico em Pernambuco ocorreu entre 2015 e 2016, quando houve a entrada em 

circulação local de novos dois vírus, zika e chikungunya, e o boom de casos que culminou com a 

síndrome congênita do zika. De acordo com Claudenice Pontes, o Estado estuda a realização de uma 

nova capacitação com os profissionais direcionada para a macrorregional do Sertão. 

 

Pernambuco neste ano notificou até agora seis óbitos, um a mais do que o mesmo período de 2018. 

Cinco envolvem pacientes do sexo masculino e um do sexo feminino. Em relação à idade, três casos 

foram no público abaixo de 15 anos e três na faixa etária de 30 a 59 anos. Os óbitos foram 

notificados nos municípios de Ipojuca (oito de janeiro, homem, 46 anos), Custódia (9 de fevereiro, 

homem, 39 anos), Camaragibe (1 de fevereiro, mulher, 59 anos), Jaboatão dos Guararapes (12 de 

fevereiro, menino, 8 anos), Arcoverde (13 de fevereiro, adolescente masculino, 15 anos) e São 

Benedito do Sul (13 de fevereiro, menino, 4 meses). Todos os casos estão em investigação. 
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