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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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AUMENTO DOS CASOS DE SÍFILIS CHEGA A QUASE 150% EM PERNAMBUCO 
 10/03/19 às 19H09 

Casos referentes à sífilis vêm crescendo em Pernambuco ano após ano. Entre 2015 e 2017, de acordo 
com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), os registros da doença tiveram um crescimento de 
cerca de 150%. Em 2015, houve 1.314 casos, em 2016 foram 2.632 e em 2017 chegaram a 3.275 
casos de sífilis adquirida.  

Existem três tipos de notificação de sífilis: adquirida (público em geral), congênita (passada da mãe 
para o bebê durante a gestação) e em gestantes.  

Durante o Carnaval, normalmente, há um aumento das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). 
Somente no período da festividade, no ano anterior o Recife registrou 1.466 testes rápidos. Dos 
quais foram positivados 28 testes rápidos para HIV e 156 para sífilis.  

No Carnaval deste ano os testes rápidos foram feitos em dois polos de testagem, Polo Arsenal e Polo 
Ibura. Dos 1.609 testes, 19 deram positivo para HIV e 150 para sífilis. Ou seja, para cada dez pessoas 
que fizeram o teste, uma deu positivo (11,1%). 

Em Olinda o posto volante de testagem ficou na Praça do Carmo, ao lado dos Correios e fez 1.334 
testes rápido, o que representa um aumento de cerca de 30% na procura, em relação a 2018, com 
942 testes.  

De acordo com o infectologista Diego Guedes do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) o 
tratamento da infecção é feito com a penicilina. “A sífilis tem transmissão em grande maioria das 
vezes por meio do sexo desprotegido. Se não houver tratamento, pode se manifestar por uma 
infecção no sistema nervoso – neurosífilis - ou até mesmo causar lesões nos olhos, coração e nos 
ossos”.  

Os exames são feitos por meio dos testes rápidos, e os resultados são emitidos em 30 minutos e 
entregues aos usuários individualmente. O paciente já sai com encaminhamento para fazer o 
tratamento em uma unidade de referência. Diego ainda ressalta que em caso de suspeita de sífilis, a 
pessoa deve procurar atendimento médico e realizar o exame para “tratar o mais breve possível”. De 
forma geral, a dosagem para combater a doença é semanal, feita durante três semanas. Mas pode 
ser aplicada em uma dose única, a depender do caso. 

Para ajudar no combate das ISTs somente entre janeiro e fevereiro de 2019, de acordo com a 
Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram disponibilizados mais de 4,5 milhões de camisinhas e 268 
mil géis lubrificantes para todos os municípios pernambucanos. Segundo a SES, o tratamento é 
disponibilizado de forma gratuita nos postos de saúde. 
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CASOS SUSPEITOS DE ZIKA AUMENTAM 1.400% EM UBERLÂNDIA; METADE SÃO EM 
GESTANTES 
11/03/2019 às 16h37 

Em estado de epidemia de dengue, o município de Uberlândia também tem números considerados 
altos no que diz respeito aos casos prováveis de Zika, sobretudo para as gestantes, já que a doença 
pode causar a microcefalia nas crianças. 

Este ano, de acordo com dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais (SES-MG) divulgado no dia 25 de fevereiro, os casos prováveis da doença aumentaram 
1.400% em Uberlândia em relação ao mesmo período do ano passado. Desses, 50% são em 
gestantes. 

Conforme o boletim, nos dois primeiros meses de 2019 já foram 14 casos prováveis da doença na 
cidade. Desses, sete casos (50%) são em gestantes. 

Para se ter uma ideia do crescimento, no mesmo período de 2018 não havia nenhum caso provável 
de zika na cidade. Já no decorrer de todo o ano passado, foram 77 notificações possíveis na cidade, 
sendo 31 deles em gestantes. 

A recepcionista Klarissa Walthuci, grávida de cinco meses, foi picada pelo Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da doença, durante a gestação. O vírus da dengue foi eliminado, mas a preocupação dela 
é com relação ao zika vírus. 

“Por conta da gestação, da formação do bebê, a gente fica desesperada. Acho que toda mãe se 
desesperada quando tem a possibilidade de ter o zika”, diz. 

Para se manter livre da doença, a Klarissa tem se prevenido. Além dos cuidados básicos, como 
prestar atenção ao acumulo de água dentro de casa, ela conta com um kit contendo repelentes em 
creme, aerossol e sempre de calça, já que os mosquitos atacam mais as pernas, por exemplo. 

“Isso pra mim é de uso obrigatório. Todos os dias o repelente, três vezes ao dia e o aerossol para 
espantar o mosquito”, completa. 

Orientação médica 

A ginecologista e obstetra Lia Carolina Kretly alerta as gestantes com relação à microcefalia. 

“Na gestação, principalmente no primeiro trimestre e no começo do segundo é que está o maior 
perigo, porque ela pode causa a síndrome da zika congênita, que é um conjunto de má formação do 
bebê, principalmente no sistema nervoso central. Então, além da microcefalia, que não é obrigatória, 
pois as vezes o bebê não vai ter microcefalia, mas pode ter microcalcificações no cérebro, atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor, que causa atrasos paras andar, para falar”, explica. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/03/11/casos-suspeitos-de-zika-aumentam-1400-em-uberlandia-metade-sao-em-gestantes.ghtml


5 

 
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 / 
 

A médica destaca a importância dos cuidados tomados pela balconista, mas lembra que as pessoas, 
sobretudo as grávidas, precisam estar sempre alertas. 

“Não é só o repelente, não é só evitar o mosquito, mas é recomendado para a paciente que está 
gestante que tenha relações sexuais com o preservativo, porque a zika pode ser transmitida por 
relação sexual também. Se o parceiro pegou zika ele pode passar para a mãe e para a criança dessa 
forma”, ressalta. 

Acompanhamento 

No município, assim que a mulher é identificada com o zika vírus, existe um acompanhamento da 
gestante, conforme explica a Coordenadora do Programa Saúde da Criança, Naira Borges. 

“Essa mulher vai ser acompanhada, o bebê é acompanhado intraútero e se tiver alguma alteração 
que já foi identificada durante a gestação, ela passa a ser considerada uma gestante de alto risco e 
vai ser monitorada na atenção primária e na gestação de alto risco. E esse bebê, assim que nasce, é 
notificado e fazemos o acompanhamento para identificar se o bebê vai ter alguma má formação em 
consequência do zika vírus ou se vai ter o desenvolvimento adequado. Para isso, nós acompanhamos 
a criança até ela completar 3 anos de idade”, detalha a coordenadora. 

Em boa parte dos casos, os exames conseguem identificar a ocorrência da microcefalia. Por outro 
lado, na maioria dos casos, assim que a criança nasce já é possível detectar a suspeita da microcefalia 
na a criança. 

“Essas crianças, independente se a mãe teve confirmado o zika na gestação, também são 
monitoradas por nós, acompanhando o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, o crescimento 
dela e principalmente do perímetro encefálico que é o que diz mesmo se tem microcefalia ou não. E 
a gente finaliza esses casos, identifica se realmente é um caso de microcefalia por zika vírus, por 
outra infecção ou outra situação”, explica. 

Na prática, a criança vai ser acompanhada na Atenção Primária, na unidade de referência dela, 
próxima a residência. E ela é encaminhada para o serviço secundário, onde há o acompanhamento 
multiprofissional. 

“Geralmente essas crianças têm atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Então são 
encaminhadas para o serviço de reabilitação, onde terão atendimento médico, psicológico, 
fisioterapêutico e tudo mais”, esclareceu Naira. 
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CONFIRMADA A 4ª MORTE POR DENGUE EM 2019 NO DF 
 12/03/2019 às 08h21 

 

O Distrito Federal confirmou a 4ª morte por dengue este ano. A vítima foi o produtor cultural Diogo 
Mateus Gama. No mesmo período do ano passado não houve registros de óbitos por dengue na 
capital federal. 

Os casos de dengue também aumentaram. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, já são 
1.928 notificações da doença. Dessas, 279 casos foram confirmados. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, o aumento de casos de dengue no DF é causado pela 
circulação de um novo sorotipo da doença.  

A melhor forma de prevenção da doença é evitar os focos do mosquito. Para isso, é necessário ficar 
atento aos recipientes que podem acumular água, já que é nesse ambiente que as larvas dos insetos 
de desenvolvem - principalmente nas residências e na vizinhança. 

A região de Saúde Leste, composta por Paranoá, São Sebastião e Jardim Botânico é onde atualmente 
ocorre a maior incidência da doença, com 532 casos prováveis de dengue. 
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FVS REFORÇA ATENÇÃO A SUSPEITOS DE GRIPE H1N1, QUE JÁ MATOU 20 EM MANAUS 
12/03/2019  
 

MANAUS – A FVS (Fundação de Vigilância em Saúde) do Amazonas está reforçando as ações de 
vigilância da SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que inclui a gripe H1N1 nas unidades da 
capital. De acordo como último boletim epidemiológico da FVS, aumentou para 20 o número de 
mortos na capital em função da doença. 

A partir desta terça-feira, 12, técnicos da fundação passam a atuar em alguns SPAs (Serviços de 
Pronto Atendimento) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) junto com as equipes locais no 
trabalho de notificação e classificação da doença. 

“Esses profissionais têm a missão de identificar ainda na recepção os casos suspeitos, realizar a 
notificação imediata no sistema de informação, dispensação de medicação para os pacientes que 
atendem a clínica da doença, entre outras atividades”, disse a diretora-presidente da FVS, Rosemary 
Costa Pinto. 

Nesta segunda-feira, 11, a FVs também iniciou, por meio de videoconferência, no Centro de Mídias 
da Secretaria de Estado de Educação), a atualização e alinhamento das ações de prevenção e 
vigilância junto às secretarias de saúde do interior. 

“É preciso entender e seguir os protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde para pacientes 
suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Esse momento foi uma oportunidade de 
explanar sobre a atualização da situação epidemiológica vivenciada no Estado e esclarecer as dúvidas 
dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente para contenção do surto”, reforçou. 

Atualização de dados 

Conforme a edição nº 07 do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave no 
Estado do Amazonas, divulgado nesta segunda-feira (11/03), até o momento, foram notificados 475 
casos da síndrome gripal grave no estado, destes, 91 são positivos para o Vírus da Influenza A (H1N1) 
e 55 para Vírus Sincicial Respiratório. 

Em relação aos óbitos, o boletim informa que são 24 por H1N1 – 20 em Manaus, dois em 
Manacapuru, um em Parintins e um em Itacoatiara. Outros cinco óbitos foram confirmados por Vírus 
Sincicial Respiratório, sendo quatro de Manaus e um de Borba. Também foi confirmado um óbito em 
Manaus por Parainfluenza tipo 3. 

Dos 30 óbitos registrados por SRAG, 80% apresentavam fator de risco, com destaque para pessoas 
com diabetes, pneumopatas, pessoas com obesidade e neuropatas. E 21 pacientes que evoluíram 
para óbito utilizaram em algum momento do atendimento o antiviral oferecido gratuitamente na 
rede pública e particular da capital e do interior. 

Medidas de prevenção 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
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Recomenda-se a lavagem frequente das mãos antes de tocar em mucosas (olhos, boca e nariz) e 
após espirrar, o uso de lenços de papel (descartável) para proteger boca e nariz ao espirrar; uso de 
álcool gel; indivíduos doentes devem manter repouso, alimentação balanceada e ingestão de líquidos 
adequada, evitando contato com outras pessoas em ambientes fechados e aglomerados; evitar a 
exposição de menores de cinco anos ao clima chuvoso; manter ambientes bem ventilados; caso o 
indivíduo apresente febre, tosse, dor de garganta, falta de ar ou qualquer outro sintoma associado, 
deve procurar o serviço de saúde para melhor avaliação. 
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COQUELUCHE: BAIXA COBERTURA VACINAL ENTRE GESTANTES ALERTA SOBRE RISCOS DA 

DOENÇA EM BEBÊS 
11/03/2019 às 10h56 

Do calendário da gestante, fazem parte três vacinas. Entre elas, uma tem especialmente acendido a 
luz vermelha em Pernambuco: a dTpa (tríplice bacteriana acelular que protege contra difteria, tétano 
e coqueluche), exclusiva para grávidas na rede pública. A cobertura, no ano passado, ficou em 66,3% 
no Estado, enquanto a meta é atingir 95% desse público. Ao ser imunizada, a gestante zela pela 
própria saúde e transfere anticorpos ao bebê, que fica protegido nos primeiros meses de vida até 
que possa completar o esquema vacinal. “Em todas as gestações, a partir da 20º semanam é 
necessário tomar a vacina, mesmo nas situações em que a mulher já tenha tomado a dose 
anteriormente”, esclarece a coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), Ana Catarina de Melo. 

Os municípios também apresentam baixa adesão à vacinação dTpa. Em 2018, as coberturas foram de 
65% no Recife, 35% em Olinda e 36% em Jaboatão dos Guararapes, segundo os dados disponíveis no 
sistema do Programa Nacional de Imunizações. “Essas taxas são inexplicáveis”. Acentua o médico 
Eduardo Jorge da Fonseca Lima, presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco. 

Ainda para a gestante, as vacinas contra gripe e hepatite B (administrada caso não tenha se 
imunizado anteriormente) também devem ser aplicadas nessa fase da vida da mulher. “A gripe tem 
uma particularidade para as grávidas, que têm redução da capacidade pulmonar e diminuição da 
imunidade natural. Por isso, elas se tornam um grupo de alto risco para complicações graves 
decorrentes da influenza, caso não sejam imunizadas”, alerta Eduardo Jorge. 

O médico acrescenta que, ao ser vacinada, a gestante protege também o feto, pois os anticorpos 
ultrapassam a barreira placentária. Isso faz com que o bebê fique protegido até seis meses após o 
nascimento, quando está liberado para se imunizar contra influenza. “Estudos ainda revelam que, no 
primeiro ano de vida, há uma queda na internação por pneumonia de bebês cujas mães se vacinaram 
quando estavam grávidas”. A imunização contra a influenza é eficaz e segura para mãe e bebê. A 
dose é única e está recomendada no período da sazonalidade do vírus, mesmo no primeiro trimestre 
da gestação. 
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EPIDEMIA DE DENGUE CHEGA A 4.875 CASOS CONFIRMADOS EM BAURU 
11/03/2018 às 14h28 

 

A Secretaria de Saúde de Bauru (SP) confirmou nesta segunda-feira (11) mais 682 novos casos de 
dengue na cidade. Com isso, a epidemia em Bauru, que liderou em janeiro deste ano o ranking da 
doença no interior e litoral do estado, já atinge 4.875 pessoas com a doença apenas neste ano. 
Segundo o órgão, dos novos casos registrados só quatro são importados. Os outros 4.871 sendo 
considerados autóctones, ou seja, contraídos no município. 
A prefeitura também confirmou que dez pessoas morreram por complicações da dengue. Até então, 
14 casos de morte eram tratados como suspeitos. 
Além dos dez casos confirmados, um deles foi descartado e outros três seguem aguardando 
confirmação laboratorial pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL). 
 
Aplicativo 
A prefeitura criou um aplicativo para ajudar nas denúncias dos terrenos sujos. No primeiro dia da 
liberação do aplicativo para celulares, foram registradas cerca de 700 denúncias. 
O sistema criado para denunciar áreas de risco para dengue é considerado pela administração uma 
das principais ferramentas para ajudar no cumprimento do decreto assinado no fim de 2018, que 
permite multar proprietários que mantêm terrenos sujos. 
O acesso ao aplicativo está disponível no site da prefeitura, logo na página inicial. Para denunciar, o 
usuário deve baixar o app e depois colocar o endereço e uma foto do local relatando o problema. 
 
Epidemia 
Antes de atingir os atuais 4.875 casos da doença, Bauru já despontava negativamente como a cidade 
que liderava o ranking estadual como o município com o maior número pessoas infectadas pela 
dengue em janeiro deste ano. 
Em 2015, Bauru registrou 8.482 casos de dengue, com seis mortes. Antes disso, as piores situações 
tinham sido registradas em 2013, sendo 7.434 casos, com duas mortes. Em 2011 foram 4.384 e seis 
mortes, e em 2007 2.064 casos. 
 
Na região 
Além de Bauru, pelo menos duas cidades apresentam situações consideradas preocupantes em 
relação à dengue. Uma delas é Agudos que, com uma população estimada de 37 mil habitantes, 
contabiliza 723 casos já confirmados da doença. 
Diante do estado de epidemia, Agudos voltou a ser destaque na imprensa esta semana com o caso 
de um acumulador que mantinha em um casarão no centro da cidade possíveis criadouros do 
mosquito da dengue. Montanhas de lixo foram retiradas pela prefeitura e material encheu 18 
caminhões. 
Outra cidade que apresenta números preocupantes é Paraguaçu Paulista que, com população de 
pouco mais de 45 mil habitantes, já registra 415 casos confirmados da doença. Além do número de 
casos, o ritmo do avanço da doença é outra preocupação em Paraguaçu Paulista: há um mês, a 
cidade tinha apenas um caso confirmado. 
Segundo a diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Bonfim, a maior incidência de casos está 
nos bairros Barra Funda e no centro. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/02/15/com-875-novos-casos-epidemia-de-dengue-ja-atinge-2423-pessoas-em-bauru.ghtml
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/02/15/com-875-novos-casos-epidemia-de-dengue-ja-atinge-2423-pessoas-em-bauru.ghtml
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/03/08/aplicativo-para-apontar-terreno-sujo-em-bauru-estreia-com-700-denuncias.ghtml
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/03/08/aplicativo-para-apontar-terreno-sujo-em-bauru-estreia-com-700-denuncias.ghtml
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/01/29/bauru-decreta-estado-de-emergencia-apos-epidemia-de-dengue-e-acidentes-com-escorpioes.ghtml
http://www.bauru.sp.gov.br/
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/03/11/epidemia-de-dengue-em-bauru-chega-a-4875-casos-com-dez-mortes.ghtml
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Marília registra 76 casos de dengue em 2019, sendo seis deles de casos importados. Jaú confirmou 
40 casos da doença. Ibitinga confirmou 11 casos de dengue. Em Assis, o número de pessoas 
infectadas é de 32 casos. 
São Manuel registrou nesta semana o primeiro caso de dengue em 2019. 
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