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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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PASSA DE CEM NÚMERO DE RELATOS DE AGULHADAS DURANTE O CARNAVAL NO GRANDE 
RECIFE 
07/03/2019 às 10h20  

Mais de cem pessoas foram atendidas no Hospital Correia Picanço, no bairro da Tamarineira, na Zona 

Norte do Recife, após relatarem terem sido agredidas com agulhas de seringa durante o carnaval no 

Grande Recife, até a manhã desta quinta-feira (7), segundo a unidade de saúde. O resultado do exame 

realizado nas vítimas não foi divulgado.  

A Polícia Civil de Pernambuco abriu um inquérito para investigar os casos e está montando uma 

delegacia móvel na unidade de saúde para facilitar que a população registre as denúncias.  “É um 

movimento atípico, totalmente excepcional. Fugiu muito do que é o nosso padrão de número de 

atendimentos, principalmente por ser uma época de feriado. Então, leva a crer que aconteceu alguma 

coisa fora do comum”, explica o diretor médico do hospital, Thiago Ferraz.  

O hospital é referência no atendimento de doenças infecto-contagiosas. Segundo Ferraz, até a manhã 

da quarta-feira (6), eram 25 atendimentos. Nas 24 horas seguinte, o número é, ao menos, quatro vezes 

maior. 

“Após a divulgação das notícias, mais pessoas vieram ao nosso atendimento. Do plantão de ontem 

[quarta] até as 7h de hoje [quinta], a gente passou para mais de 100 pessoas sendo atendidas com a 

queixa de que sofreram algum tipo de agulhada furada durante o carnaval”, afirmou Ferraz. 

As pessoas chegam com relatos de terem sido furadas, principalmente, nas costas e no braço. “O 

ferimento é uma lesão puntiforme, é um ponto no braço nas costas. Parece como se tivesse recebido 

uma vacina ou injeção”, explicou. 

Investigação 

Além da abertura de inquérito, a Polícia Civil informou que vai enviar um ofício ao Hospital Correia 

Picanço para identificar as declarações das vítimas que foram buscar atendimento médico na unidade 

de saúde, para apurar o crime de “exposição ao risco à v ida de outrem por transmissão de moléstia 

grave”.  

A corporação também pede que as vítimas que procuraram a unidade de saúde também registrem 

boletins de ocorrência. Cada caso vai motivar a abertura de inquéritos distintos. Uma delegacia móvel 

funciona, a partir da tarde desta quinta-feira (7), no Correia Picanço para facilitar as denúncias. 

De acordo com o chefe da Polícia Civil, Joselito Amaral, a corporação investiga se os casos foram 

praticados por um ou mais criminosos. 
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"Algumas vítimas divergem no depoimento sobre a aparência e até mesmo o gênero do autor do fato. 

O crime é passível de pena que varia de um a quatro anos de prisão, pelo crime de transmitir 

intencionalmente moléstia grave a pessoas", afirma. 

Relatos 

Na manhã desta quinta-feira (7), outras pessoas foram ao Correia Picanço buscar atendimento. 

Algumas preferiram não se identificar, mas mostraram os locais onde foram atingidas. 

"Eu estava voltando para casa na terça (5), por volta das 3h30, quando senti uma picada. Em seguida, 

o meu braço ficou dormente. Procurei o hospital depois que vi as reportagens sobre o assunto", conta 

a secretária Rita de Cássia Correia, de 42 anos. 

Entenda o caso 

Na terça-feira (5), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) havia contabilizado pelo menos dez pessoas 

que procuraram o Hospital Correia Picanço após sentirem picadas de agulha durante o carnaval. Na 

quarta (6), o número subiu para 25.  

Todos os pacientes foram liberados, segundo a SES. Antes, no entanto, tomaram medicamentos que 

são ministrados para prevenção ao vírus HIV. Eles também receberam a orientação para voltar à 

unidade de saúde em 30 dias, prazo necessário para a conclusão desse tratamento.  

O diretor do Correio Picanço esclareceu que, apesar da preocupação da população, o risco de infe cção 

por HIV nos casos é baixo. "O risco de transmissão em relação ao HIV para lesões perfuro-cortantes é 

baixa, menor que 0,5%", afirmou, acrescentando que todos recebem o coquetel.  
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PARAÍBA TEM REDUÇÃO DE 19% DOS CASOS SUSPEITOS DE DENGUE EM 62 MUNICÍPIOS  
08/03/2019 às 17h38 

A Paraíba registrou uma redução de 19% dos casos suspeitos de dengue em 62 municípios paraibanos 

este ano, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta sexta-

feira (8), por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde (GEVS). 

Conforme o boletim, em 2019 foram registrados 494 casos suspeitos de dengue no estado, 116 a 

menos que o registrado no mesmo período de 2018, quando foram verificados 610 casos notificados. 

Os dados são referentes à 8ª Semana Epidemiológica (SE) e apontam, também, uma redução nos casos 

suspeitos de chikungunya e zika. Quanto à chikungunya, foram notificados 89 notificações em  22 

municípios, em 2019. Este dado corresponde a uma redução de 10,1 % em relação ao mesmo período 

de 2018, quando foram registrados 99 notificações. 

Para a doença aguda pelo vírus zika, até o momento foram notificados 19 casos, em 12 municípios este 

ano, caracterizando uma redução de 24% em relação ao mesmo período de 2018, que notificou 25 

casos prováveis. 

Na Paraíba, os coeficientes de incidência para dengue, febre chikungunya e vírus zika são 

respectivamente:12, 36; 2,2 e 0,5 por 100 mil habitantes, incidências consideradas baixas segundo os 

critérios do Ministério da Saúde. 

Óbitos 

Até a 8ª Semana Epidemiológica de 2019, foram registradas duas notificações com suspeita de mortes 

causadas por arboviroses, de acordo com a SES. Um caso, no município de Soledade, já foi descartado 

e o outro, no município de João Pessoa, continua em investigação.  

“Os óbitos suspeitos devem ser informados imediatamente, no período de 24 horas. A suspeita deve 

ser investigada em nível domiciliar, ambulatorial e hospitalar, utilizando o Protocolo de Investigação 

de Óbito por Arbovírus Urbano no Brasil – Ministério da Saúde”, alertou a gerente executiva de 

Vigilância em Saúde, Talita Tavares. 

Ações de combate 

Conforme a SES, no período de 11 a 22 de fevereiro deste ano foram realizados ciclos de aplicação do 

UBV Pesado (Carro Fumacê) na área litorânea do estado, especialmente nos municípios de Pitimbú  e 

Conde (Praia Bela, Carapibus e Praia de Jacumã). 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
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Em João Pessoa, 21 bairros receberam o ciclo no mesmo período. A ação também aconteceu em Baia 

da Traição e Mataraca, em Praia de Barra de Camaratuba, priorizando setores de grande movimento 

de pessoas durante o período carnavalesco. 

A SES orienta que os municípios intensifiquem as ações, principalmente nesse período intermitente de 

chuvas e quando há necessidade de armazenar água. As ações devem ser integradas com os setores 

de Infraestrutura, Limpeza Urbana, Secretaria de Educação e Meio Ambiente. 
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SURTO DE DIARREIA EM CASCAVEL DEIXA AUTORIDADES E POPULAÇÃO EM ALERTA 
07/03/2019 às 12h01 

As três unidades de pronto atendimento (UPAs) de Cascavel, no oeste do Paraná, registraram do início 

do ano até sábado (2) 6.029 casos de diarreia. Na última semana, segundo a Vigilância Epidemiológica, 

foram 531 casos, quase o dobro do considerado normal. 

O surto de diarreia – que pode ser ainda maior se levados em conta os casos registrados pela rede 

particular de saúde já que a notificação aos órgãos público não é obrigatória - tem deixado as 

autoridades e a população em alerta. 

Segundo a médica da Vigilância Epidemiológica de Cascavel, Maria Fernanda Ferreira, o aumento dos 

casos foi notado a partir da segunda quinzena de dezembro de 2018 e teve um crescimento gradativo 

durante todo o mês de janeiro, quando na última semana chegaram a 800 casos.  

Desde o dia 1º, o trabalho de investigação feito por agentes municipais e estaduais conta com o reforço 

de uma equipe do Ministério da Saúde. 

Os resultados dos exames feitos até agora apontam que a diarreia tem sido provocada por vários 

agentes como protozoários, vírus e bactérias. 

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que “considera fundamental que as causas 

também sejam esclarecidas, a fim de adotar medidas corretas tanto de prevenção, como de controle 

do problema”. 

A contaminação pelo protozoário cryptosporidium está entre os principais fatores dos casos de 

diarreia investigados. A transmissão se dá por meio da ingestão de alimentos e água contaminados e 

do contato direto de pessoa para pessoa. 

A diarreia líquida e a cólica abdominal são os sintomas mais comuns, seguidos de náuseas, diminuição 

do apetite, febre e mal-estar. Em geral, os sintomas se estendem por uma a duas semanas, com 

períodos de melhora e de retorno do quadro diarreico, podendo se estender por até um mês.  

Saiba como prevenir a contaminação e evitar complicações: 

Lavar sempre as mãos antes e depois de utilizar o banheiro, trocar fraldas, manipular ou preparar os 

alimentos, amamentar, tocar em animais 

Lavar e desinfetar as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de  alimentos 

Proteger os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais 

(guardar os alimentos em recipientes fechados) 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
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Ingerir somente água apropriada para consumo humano (águas fervida, filtrada e/ou clorada)  

Não utilizar água de riachos, rios, fontes/minas, cacimbas, poços contaminados ou outras fontes 

suspeitas 

Manter o aleitamento materno, pois ele aumenta a resistência das crianças contra as diarreias; evitar 

o desmame precoce 

Evitar o uso de piscinas, durante o quadro diarreico, já que a transmissão também pode se dar pela 

água contaminada 

Procurar assistência médica aos primeiros sintomas 

Evitar a automedicação 
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SOBE PARA 234 O NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE EM LONDRINA 
08/03/2019 às 16h19 

Subiu para 234 o número de casos confirmados de dengue neste ano em Londrina, no norte do Paraná, 

segundo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (8). São 44 a mais que 

na semana anterior, sendo o número de casos do sorotipo 2, que é mais grave, se manteve em 11. 

Quase 1,5 mil pessoas ainda aguardam o resultado de exames para saber se estão com dengue e outras 

sete, se contraíram chikungunya. 

A Pasta também informou que está investigando as causas das mortes de dois homens, ne sta semana. 

Ambos estavam com dengue, mas a Secretaria aguarda resultados detalhados de exames para saber 

se se a morte foi pela doença ou por outros problemas de saúde.  

Um deles tinha 89 anos e morava na zona oeste de Londrina. O outro, de 56 anos, estava internado no 

Hospital Universitário (HU) desde janeiro e vivia na zona sul. Ele morreu na madrugada desta sexta.  

Regiões da cidade 

Entre os moradores de Londrina que contraíram a doença na cidade, 65%¨estão na zona sul da cidade. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Itapoã está ficando aberta até as 23h, de segunda a sexta, para 

atender exclusivamente pacientes com sintomas da dengue. 

Além disso, 20 agentes de endemias estão executando exclusivamente a orientação de moradores e a 

vistoria das casas. O fumacê já passou cinco vezes em cada rua e vai passar outras três.  
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CRIANÇA MORRE POR LEISHMANIOSE NO RIO; PREFEITURA FAZ ALERTA PARA COMBATE AO 

MOSQUITO TRANSMISSOR 
08/03/2019 às 12h35 

Um menino de três anos de idade morreu após ser infectado por leishmaniose no começo de fevereiro 

desde ano. A irmã dele também foi picada e está internada em tratamento. A doença é transmitida 

pelo mosquito palha, que possui dois milímetros de tamanho. Os casos deixaram a Prefeitura do Rio 

em alerta. De acordo com a coordenadora de Vigilância em Zoonoses, a limpeza é a melhor prevenção. 

“Os cães não transmite a leishmaniose por contato direto. Eles são sentinelas da doença. Os casos com 

caninos precedem os casos em humanos. O animal apresenta um emagrecimento progressivo para se 

alimentar, ocorre o aumento do volume abdominal e outros sintomas, destacou Patrícia Nuñez.  

Técnicos do Controle de Zoonoses coletaram 104 amostras de sangue de cães da comunidade 

Camarista Méier, onde as contaminações foram registradas. Três casos foram confirmados e os 

cachorros foram sacrificados com a autorização dos donos. Outro continua isolado, esperando o 

resultado. 

Nos seres humanos, os principais sintomas são: 

Lesões na pele 

Febre 

Inchaço no abdômen 

Emagrecimento 

Em 2018, o Rio também registrou dois casos de leishmaniose. Ambos em adultos que não morreram. 

Após os casos confirmados em crianças, a Prefeitura do Rio reforçou o monitoramento.  

“Ele [o mosquito] não se reproduz em água, ele se reproduz em matéria orgânica. E o que que é isso? 

São folhas, acúmulo de terra, cadáveres, lixo, material orgânico. Ele utiliza esse material para se 

reproduzir. Então, a medida de recomendação básica é higiene desses locais onde esses anim ais 

estão”, destacou Patrícia Nuñez.  
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APÓS MORTE DE ADOLESCENTE POR MENINGITE MENINGOCÓCICA, SAÚDE FAZ BLOQUEIO 

CONTRA DOENÇA 
06/03/2019 às 11h37 

Cerca de 60 pessoas que tiveram contato com o adolescente que morreu de meningite meningocócica 

no Paraná receberam uma dose de medicamento para evitar novos casos. 

João Pedro Ferrari, de 16 anos, morava em Pérola d'Oeste, no sudoeste do estado, e estudava em 

Capanema. Ele estava internado desde a tarde de sexta-feira (1º) no Hospital Regional de Francisco 

Beltrão, onde morreu na terça (5). 

Segundo o Secretário de Saúde de Capanema, Jonas Welter, o bloqueio da doença foi feito no período 

de até 24 horas após o contato com o adolescente. 

Entre as pessoas que receberam a dose de antibiótico conforme orientação do médico de Francisco 

Beltrão que atendeu o adolescente estão alunos, funcionários e professores do Colégio Sesi, onde ele 

estudava, amigos, familiares e profissionais de saúde, todos de Capanema, Planalto e Pérola d’Oeste.  

Esta profilaxia tem que ser feita em até 48 horas após o contato com o paciente, e nós conseguimos 

fazer isto em tempo recorde, em 24 horas todas as pessoas que tiveram contato fizeram a profilaxia, 

que é o bloqueio para que esta doença não se alastre”, garantiu o secretário.  

Ainda de acordo com Welter, o adolescente desmaiou por volta das 9h de sexta-feira e foi levado para 

o Hospital Sudoeste, em Capanema, com suspeita de dengue hemorrágica, e em seguida levado para 

o hospital em Pranchita. 

Na sexta-feira à tarde, completou, o quadro clínico de João Pedro era considerado bastante grave. 

Exames foram feitos e constataram o caso de meningite. Mas, ainda não é possível afirmar se a doença 

é do tipo B ou C. 

A direção do Colégio Sesi preferiu não se manifestar sobre o caso. Mas, o secretário de Saúde adiantou 

que as aulas serão retomadas normalmente na quinta-feira (7) e que o colégio atendeu algumas 

recomendações, como a limpeza e arejamento das salas. 

Quanto à vacinação, o secretário disse que, por conta da escassez de doses, a prioridade tem sido as 

crianças com até um ano. 

Meningite no Paraná 
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De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, do início do ano até quinta-feira (28) o Paraná havia 

registrado 143 casos de meningite de todos os tipos, com 13 mortes. Em 2018, foram 1.601 casos, com 

108 mortes. 

A meningite é uma doença causada por vírus, bactérias, fungos, parasitas ou por complicações de 

outras doenças, entre elas o sarampo e a pneumonia. As vacinas podem prevenir algumas destas 

formas. 

As vacinas disponíveis na rede pública e que fazem parte do calendário oficial são a Meningo C - para 

o tipo mais grave da doença -, a Pneumo 10-Valente, a Haemophilus influenzae e a BCG, que imuniza 

contra formas graves de tuberculose com possibilidades de evoluírem para meningite.  

No caso da meningite do tipo B, a rede pública não disponibiliza a vacina por não fazer parte do 

calendário definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.  

Vacina em falta 

A assessoria de imprensa da Sesa informou que o Paraná, assim como outros estados, es tá recebendo 

doses em quantidades insuficientes há mais de um ano e que para atender a população está fazendo 

o remanejamento de doses entre as regionais de saúde para evitar o desabastecimento.  

“A demanda de meningocócica C é de 88 mil doses por mês e o Ministério da Saúde envia uma média 

de 66 mil. Quantia bem abaixo da necessária. A nova gestão da Sesa está em contato com o ministério 

para solucionar o problema o mais breve possível, mas ainda não tem uma posição oficial por parte do 

MS”, destacou. 

Em nota, o Ministério da Saúde declarou que a distribuição da vacina meningocócica C ficou reduzida 

durante alguns meses devido a atrasos na entrega pelo laboratório produtor. O MS não comentou a 

afirmação da Secretaria de Saúde do Paraná de que há mais de um ano as doses são insuficientes. 

Até a última atualização desta reportagem, o G1 tentava contato com a Fundação Ezequiel Dias, 

laboratório produtor da vacina. 

Cuidados e Sintomas 

Além da vacinação, outros cuidados que podem prevenir a meningite como a higiene, ventilação dos 

ambientes e o não-compartilhamento de objetos como copos, pratos e talheres. 

Os principais sintomas são dor de cabeça, rigidez da nuca, febre, convulsão e vômito.  

Nas crianças abaixo de um ano, são comuns o choro persistente e o inchaço na moleira. Em alguns 

casos, também podem apresentar manchas vermelhas na pele (petequias).  
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