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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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BAURU REGISTRA ESTE ANO MAIS DE 6 MIL CASOS E 10 MORTES POR DENGUE 
20/03/2019 às  16:49 

A prefeitura de Bauru, no interior paulista, informou que já foram registrados 6.008 casos de dengue 
no município desde o início deste ano. A Divisão de Vigilância Epidemiológica confirmou 10 mortes 

pela doença, além de nove óbitos que ainda são investigados pelo Instituto Adolfo Lutz.  

Os números são elevados, se for considerado que, durante todo o ano passado, foram notificadas 23 
mortes por dengue no Brasil inteiro, conforme informações do Ministério da Saúde. No estado de São 

Paulo, foram 36.791 mil casos do início deste ano até 15 de março. 

A preocupação com a dengue aumenta durante o verão, estação que se encerra hoje (20). Nesse 
período, o volume de chuvas aumentou 22% na capital paulista em 2019, o que propicia a proliferação 
do vetor, o mosquito Aedes aegypti. Com 54 dias chuvosos e total de chuva de 884,5 milímetros, este 

foi o nono verão com maior volume de precipitação. 

A prefeitura de Bauru, no interior paulista, informou que já foram registrados 6.008 casos de dengue 
no município desde o início deste ano. A Divisão de Vigilância Epidemiológica confirmou 10 mortes 

pela doença, além de nove óbitos que ainda são investigados pelo Instituto Adolfo Lutz.  

Os números são elevados, se for considerado que, durante todo o ano passado, foram notificadas 23 
mortes por dengue no Brasil inteiro, conforme informações do Ministério da Saúde. No estado de São 

Paulo, foram 36.791 mil casos do início deste ano até 15 de março. 

A preocupação com a dengue aumenta durante o verão, estação que se encerra hoje (20). Nesse 
período, o volume de chuvas aumentou 22% na capital paulista em 2019, o que propicia a proliferação 
do vetor, o mosquito Aedes aegypti. Com 54 dias chuvosos e total de chuva de 884,5 milímetros, este 

foi o nono verão com maior volume de precipitação. 
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SAÚDE CONFIRMA 550 NOVOS CASOS DE DENGUE EM UMA SEMANA EM RIO PRETO 
22/03/2019 às  12h21 
 

São José do Rio Preto (SP) registrou em uma semana 550 novos casos positivos de dengue neste ano. 
No balanço divulgado nesta sexta-feira (22) pela prefeitura, 3.790 casos foram confirmados. Na última 
sexta-feira (15), o número era de 3.240. 
 
Segundo a Secretaria de Saúde, outros 1.335 casos já foram descartados e outros 4.741 continuam 
sendo investigados. No total, há 9.866 casos notificados. 
 
De acordo com o boletim da dengue divulgado, Rio Preto vem diminuindo os casos no decorrer dos 
meses. Em janeiro, foram registrados 1.943 casos e, no mês de fevereiro, foram 1.808 casos. Já nos 22 
dias de março, a cidade registra 39 casos. 
 
Rio Preto enfrenta uma epidemia da doença por causa do número de casos. Além disso, a cidade 
registra quatro mortes pela dengue neste ano. 
 
Para auxiliar os doentes, um Centro de Hidratação começou a funcionar, no dia 18 de fevereiro, na 
Avenida Domingos Falavina, 1470, no Jardim Marajó. 
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APENAS 6,5% DA ÁGUA DOS RIOS DA MATA ATLÂNTICA É CONSIDERADA DE BOA 

QUALIDADE 
22/03/19 às  12H30 
 

Em apenas 6,5% dos rios da bacia da Mata Atlântica, a qualidade da água é considerada boa e própria 
para o consumo, de acordo com relatório divulgado nesta sexta (22), Dia Mundial da Água, pela 
Fundação SOS Mata Atlântica. Dos 278 pontos de coleta de água monitorados em um total de 220 rios, 
74,5% apresentam qualidade regular, 17,6% são ruins e, em 1,4%, a situação é péssima. Nenhuma 
amostra foi considerada ótima. 
 
A conclusão do relatório O Retrato da Qualidade da Água nas Bacias da Mata Atlântica é que os rios 
estão perdendo lentamente a capacidade de abrigar vida, de abastecer a população e de promover 
saúde e lazer para a sociedade. 
 
“Os rios brasileiros estão por um triz, seja por agressões geradas por grandes desastres ou por conta 
dos maus usos da água no dia a dia. Nossos rios estão sendo condenados pela falta de boa 
governança”, disse a especialista em água Malu Ribeiro, assessora da SOS . 
 
 Mata Atlântica. 
 
A qualidade de água péssima e ruim, obtida em 19% dos pontos monitorados, mostra que 53 rios estão 
indisponíveis - com água imprópria para usos - por conta da poluição e da precária condição ambiental 
das suas bacias hidrográficas, segundo a fundação. 
 
O relatório traz o balanço das análises feitas nos 220 rios, de 103 municípios dos 17 estados abrangidos 
pela Mata Atlântica. Nos 278 pontos monitorados, foram feitas 2.066 análises de indicadores 
internacionais que integram o Índice de Qualidade da Água (IQA), composto por 16 parâmetros f ísicos, 
químicos e biológicos na metodologia desenvolvida pela SOS Mata Atlântica.  
 
Comparativo 
A SOS Mata Atlântica considera que houve poucos avanços na gestão da água dos rios da bacia. Com 
o relatório deste ano, foi possível mensurar, pela primeira vez, a evolução dos indicadores de qualidade 
da água em todos os 17 estados abrangidos pela Mata Atlântica, comparando com o ciclo de 
monitoramento anterior, no ano passado, quando foram coletadas amostras em 236 pontos.  
 
Considerando apenas os mesmos 236 pontos de coleta, os índices considerados regulares (78% em 
2018 e 75,4% em 2019) e ruim (17,4% em 2018 e 16,9% em 201) não apresentaram diferenças 
significativas. Já os pontos péssimos passaram de zero para três e os considerados bons de 11 para 15.  
 
“[As contaminações] refletem a falta de saneamento ambiental, a ineficiência ou falência do modelo 
adotado, o desrespeito aos direitos humanos e o subdesenvolvimento”, disse Cesar Pegoraro, biólogo 
e educador ambiental da Fundação SOS Mata Atlântica. 
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Para melhorar o índice de qualidade das águas da Mata Atlântica, a entidade avalia ser fundamental 
que a Política Nacional de Recursos Hídricos seja implementada em todo território nacional, de forma 
descentralizada e participativa, por meio dos comitês de bacias hidrográficas. 
 
A fundação ressalta que os rios que se mantiveram na condição boa ao longo de anos, comprovam a 
relação direta com a existência da floresta, de matas nativas e as áreas protegidas no seu entorno. “O 
inverso também está demonstrado por meio da perda de qualidade da água, nos indicadores ruim e 
péssimo obtidos quando se desprotege nascentes, margens de rios e áreas de manancial, com o uso 
inadequado do solo e o desmatamento”, avalia a SOS Mata Atlântica.  
 
São Francisco 
Entre os principais alertas feitos pela entidade a partir do resultado do estudo das amostras, está o 
fato de que o rio São Francisco já está contaminado com rejeitos da barragem Córrego do Feijão, da 
empresa Vale, que se rompeu em 25 de janeiro, no município de Brumadinho (MG).  
 
Dos 12 pontos analisados no São Francisco, nove estavam com condição ruim e três, regular, o que 
torna o trecho a partir do Reservatório de Retiro Baixo – entre os municípios de Felixlândia e Pompéu 
– até o Reservatório de Três Marias, no Alto São Francisco, com água imprópria para usos da 
população. 
 
Nesses pontos de coleta, a turbidez – transparência da água – estava acima dos limites legais definidos 
pela Resolução 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), para qualidade da água doce 
superficial. Em alguns locais, esse indicador chegou a alcançar duas a seis vezes mais que o permitido 
pela resolução. 
 
Segundo a entidade, as concentrações de ferro, manganês, cromo e cobre também estavam acima dos 
limites máximos permitidos pela legislação, o que evidencia o impacto da pluma de rejeitos de minério 
sobre o Alto São Francisco. 
 
“Os dados comprovam que o Reservatório de Retiro Baixo está segurando o maior volume dos rejeitos 
de minério que vem sendo carreados pelo Paraopeba. Apesar das medidas tomadas no sentido de 
evitar que os rejeitos atinjam o rio São Francisco, os contaminantes mais finos estão ultrapassando o 
reservatório e descendo o rio e já são percebidos nas análises em padrões elevados”, divulgou a SOS 
Mata Atlântica. 
 
Indicador ANA 
A Agência Nacional de Águas (ANA) afirma que os rios brasileiros têm Índice de Qualidade das Águas 
(IQA) – indicador que analisa nove parâmetros físicos, químicos e biológicos – considerado bom na 
maioria dos pontos monitorados, mas que o índice cai perto das regiõe s metropolitanas, sendo que 
várias delas coincidem com o bioma Mata Atlântica, e em alguns reservatórios do Semiárido.  
 
“Vários fatores podem contribuir para a melhoria da qualidade da água. Ações de controle da poluição 
hídrica influenciam para a melhora do IQA, especialmente por meio do tratamento de esgotos, 
controle da poluição industrial e das práticas agrícolas. Variáveis climáticas, tais como mudanças 
prolongadas no regime de chuvas e no escoamento superficial, também têm o potencial de influenciar 
o indicador”, informou, em nota, a ANA. 
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O Atlas Esgotos, lançado pela ANA em 2017, mostrou que os esgotos domésticos não tratados são uma 
grande fonte de poluição pontual no país, que influencia negativamente os níveis de oxigênio das 
águas. 
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SECRETARIA DE SAÚDE DESCARTA RISCO DE SURTO DE MENINGITE EM POÇOS DE CALDAS, 

MG 

20/03/2019 às  13h36 

A morte de um bebê de nove meses de meningite em Poços de Caldas (MG) nesta terça-feira (19) 

acendeu um alerta sobre casos na cidade. A primeira morte este ano em Poços de Caldas por meningite 

foi em fevereiro, de um homem de 25 anos. Apesar dos casos, a secretaria de saúde descarta um surto 

da doença no município. 

O bebê estava internado desde o último sábado (16). Segundo o setor de saúde, ele tinha sido vacinado 

contra a meningite C, que está disponível nos postos da rede pública e não frequentava nenhuma 

escola. 

Em nota, a prefeitura informou que todas as medidas de quiroprofilaxia medicamentosa foram 

tomadas, ou seja, quem teve contato direto com as pessoas que morreram já foram medicadas. 

Diante do novo caso, muitas pessoas começaram a procurar a vacina nos postos. "Não temos surto 

mesmo. Mas é necessária uma certa atenção, que as pessoas vejam o seu calendário vacinal, a 

carteirinha. Muitas pessoas não vacinaram suas crianças, então tem que procurar o postinho para 

vacinar", explica o infectologista Mário Krugner. 

No caso do adulto que morreu com a doença, o médico explica que foi uma situação diferente. "Era 

um adulto jovem. Foi uma meningoencefalite, causada por um germe nada parecido com o germe 

envolvido nesse caso agora". 

Segundo o médico, a transmissão acontece por gotículas - tosse, espirro, em ambientes fechados, 

compartilhamento de utensílios contaminados. Os sintomas incluem febre, irritabilidade, sonolência, 

rigidez de nuca e vômito. 

A prefeitura informou que a cobertura vacinal da meningite na cidade de crianças até um ano foi de 

81%. A vacina está disponível na rede pública em 18 postos, que funcionam de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 16h30. 
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ACRE E RONDÔNIA JÁ REGISTRARAM UMA MORTE CADA POR INFLUENZA A 
20/03/2019 às  12:25 

A Secretaria de Saúde acreana informou que tem realizado monitoramento diário da gripe H1N1, com 

três unidades sentinelas: duas em Rio Branco e uma em Brasileia.  

Além dos nove casos notificados no Acre este ano, há o registro da morte de um paciente que chegou 

de Porto Velho, capital de Rondônia, já com a doença e foi hospitalizado em Rio Branco no início do 

mês de janeiro. 

Rondônia também registrou em 2019 nove casos de influenza tipo A e um óbito.  

Esta semana, a Prefeitura de Porto Velho fez uma alerta à população. Ao perceber algum sintoma - 

dificuldade para respirar, lábios com coloração azulada ou roxeada, dor ou pressão abdominal ou no 

peito, tontura ou vertigem, vômito persistente, convulsão -, a pessoa deve procurar imediatamente 

uma Unidade de Pronto Atendimento. 

A circulação do vírus na região Amazônica segue o período sazonal da doença potencializado pelas 

chuvas e enchentes e consequente aglomeração de pessoas. 

O Ministério da Saúde também antecipou a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe para a 

primeira quinzena de abril. Este ano, a campanha ocorre de 10 de abril a 31 de maio, cerca de 15 dias 

mais cedo que em anos anteriores. 

Na primeira etapa nacional, serão priorizadas as crianças de um a seis anos de idade, gestantes e 

puérperas em decorrência da vulnerabilidade desse público.  
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