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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 emergente 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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SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA MORTE DE MACACO POR FEBRE AMARELA EM CASTRO 
28/03/2019 às  19h06 

 

A Secretaria de Saúde (Sesa) confirmou nesta quinta-feira (28) uma morte de macaco por febre 

amarela em Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná. Segundo a secretaria, esse é o quinto 

município com morte confirmada de macacos pela doença. 

Corpos de 12 animais foram encontrados em Castro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde 

da cidade, cinco foram encontrados mortos na manhã de segunda-feira (25). 

Já os outros sete macacos foram encontrados mortos antes disso, sendo o primeiro deles no dia 21, 

segundo a prefeitura de Castro. Os corpos estavam no distrito de Socavão, que fica na área rural.  

A assessoria de imprensa da Sesa explicou que outros corpos encontrados na cidade estão sendo 

analisados, mas a quantidade não é o principal, pois ao confirmar uma morte entende -se que há a 

circulação do vírus no local. 

Os macacos não transmitem a doença para os humanos. A febre amarela é transmitida pelo mosquito 

contaminado com vírus que também pica os macacos, informa a Sesa. 

Conforme a secretaria, até esta quinta, 55 cidades registraram morte de macacos no estado, sendo 

que 24 estão em investigação pela Sesa. 

Municípios com mortes de macacos confirmadas: 

Castro 

Antonina 

Morretes 

Paranaguá 

São José dos Pinhais 

O boletim epidemiológico desta quinta confirma 13 casos da doença em humanos - um a mais do que 

na semana anterior. “Nossa recomendação é para que a população tome a vacina, pois é forma mais 

eficiente de proteção”, afirma o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto.  

A superintendente de Vigilância em Saúde, Acácia Nasr, explica que pessoas entre 9 meses e 59 anos 

devem ser imunizadas. 
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“A vacina leva 10 dias para entrar em ação. Também é importante o uso de repelente, mangas longas 

e calças compridas, para quem está perto de matas, rios, parques ou áreas de reserva e para quem vai 

se deslocar para estas regiões”, diz. 

Vacinação em Castro 

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas para 

vacinação durante o horário de almoço. 

Entre esta quinta e o dia 5 de abril, as unidades Bom Jesus, Jeovah Ribeiro, Alvorada, Rosário, Morada 

do Sol e Bela Vista terão atendimento até 21h. 

No sábado (30), das 8h às 16h, além das unidades acima, funcionarão também as UBSs da área rural: 

Abapan, Socavão, Tronco e Guararema. 

Já no domingo (31), também das 8h às 16h, funcionarão as unidades Abapan, Socavão, Bom Jesus e 

Jeovah Ribeiro. 
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EM CRUZEIRO DO SUL, SAÚDE INVESTIGA SETE CASOS SUSPEITOS DA GRIPE H1N1 

28/03/2019 às  14h11 

Com a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe para os estados da região Norte, pelo 

Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul , se prepara para vacinar os 

grupos prioritários a partir do dia 10 de abril 

Na segunda maior cidade do Acre, sete pacientes com suspeita da gripe H1N1 derem entrada nas 

unidades básicas de saúde este ano. 

A campanha, que era para ocorrer em maio, foi antecipada para o próximo mês. A partir da segunda 

semana de abril, começa nos postos de saúde Cruzeiro do Sul. O Ministério da Saúde decidiu iniciar a 

vacinação mais cedo em alguns estados por conta da confirmação de alguns casos de H1N1 no estado 

do Amazonas e na capital do Acre. 

De sete pacientes que apresentaram sintomas da influenza do tipo H1N1 em Cruzeiro do Sul, um já 

teve o diagnóstico negativo. Outros seis ainda aguardam o resultado dos exames. 

“Aguardamos o resultado da análise desses outros casos, mas estamos preocupados e empenhados 

para que essa doença não seja disseminada na população”, disse a secre tária de saúde Juliana Pereira. 

As doses da vacina ainda não chegaram a cidade, mas a secretaria garante que até o dia do início da 

campanha o município estará com estoque para atender os grupos prioritários. 

“Nossa estratégia está preparada e já estamos fazendo o levantamento dos grupos prioritários. Fomos 

comunicados que logo receberemos as vacinas”, garantiu Juliana. 

Nos primeiros dias da campanha, o município vai imunizar os grupos prioritários que são as crianças, 

profissionais da saúde e da educação, os pacientes com doenças crônicas, as gestantes, os indígenas e 

os internos dos sistemas prisionais. 
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TUBERCULOSE MATA 4.500 PESSOAS TODOS OS DIAS NO MUNDO 
24/03/2019 às  14h15 

No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, lembrado hoje (24), a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) alerta que a doença mata, diariamente, quase 4.500 pessoas em todo o planeta e permanece 

com o status de doença infecciosa mais mortal do mundo. Os números mostram ainda que 30 mil 

pessoas são acometidas pela tuberculose todos os dias. 

De acordo com a OMS, esforços globais para combater a doença salvaram 54 milhões de vidas desde 

o ano 2000 e reduziram a mortalidade em 42%. 

No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, lembrado hoje (24), a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) alerta que a doença mata, diariamente, quase 4.500 pessoas em todo o planeta e permanece 

com o status de doença infecciosa mais mortal do mundo. Os números mostram ainda que 30 mil 

pessoas são acometidas pela tuberculose todos os dias. 

De acordo com a OMS, esforços globais para combater a doença salvaram 54 milhões de vidas desde 

o ano 2000 e reduziram a mortalidade em 42%. 

A campanha, este ano, reforça a urgência de colocar em práticas compromissos assumidos por líderes 

globais, como ampliar o acesso à prevenção e ao tratamento; garantir financiamento sustentável, 

inclusive para pesquisas; e promover o fim do estigma e da discriminação.  

“Neste Dia Mundial de Combate à Tuberculose, a OMS pede a governos, comunidades afetadas, 

organizações da sociedade civil, prestadores de serviços de saúde e parceiros nacionais e 

internacionais que unam forças”, informou a Organização Mundial da Saúde, destacando a 

importância de se garantir que “ninguém seja deixado para trás”. 

Números da doença no Brasil 

Em 2017, o Brasil registrou 34,8 casos de tuberculose por 100 mil habitantes. Foram anotados ainda 

4.534 óbitos pela doença, resultando em um coeficiente de mortalidade de 2,2 mortes por 100 mil 

habitantes. 

O país, de acordo com o Ministério da Saúde, atingiu os chamados Objetivos do Milênio de combate à 

tuberculose, que previam reduzir, até 2015, o coeficiente de incidência e de mortalidade da doença 

em 50% quando comparado aos resultados de 1990. Em 2018, entretanto, houve 72,8 mil casos novos 

no país. 

“Apesar de ter avançado, o brasileiro deve ficar sempre alerta”, destacou o ministério, ao reforçar a 

importância de se começar o tratamento o quanto antes. A terapia de combate à tuberculose está 

disponível gratuitamente em unidades públicas de saúde e mantê-la até o final é essencial para atingir 

a cura da doença. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
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O que é a tuberculose 

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também 

pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro).  

Embora seja uma doença passível de ser prevenida, tratada e curada, ela ainda mata cerca de 4,7 mil 

pessoas todos os anos no Brasil. 
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CASOS DE CHIKUNGUNYA AUMENTAM 15% NO ESTADO DO RIO ATÉ MEADOS DE MARÇO 
26/03/2019 às  20h10 

Os casos de chikungunya aumentaram 14,95% este ano no Rio de Janeiro. Passaram de 5.885, em 

2018, para 6.765. Os dados apresentados pelo Ministério da Saúde referem-se até o último dia 16 e 

mostram queda do número de casos de dengue e de zika no mesmo período. Os casos de dengue 

passaram de 4.624 para 2.960, enquanto os de zika caíram de 513 para 117. 

O estado do Rio aparece entre que registram os maiores índices de chikungunya no país, com 39,4 

casos por 100 mil habitantes, seguido do Tocantins (22,5 casos, na mesma base de comparação), Pará 

(18,9 casos) e Acre (8,6 casos). Segundo o ministério, em 2019 não foram confirmadas mortes por 

chikungunya no Brasil. No mesmo período do ano passado, foram confirmadas nove mortes. 

Embora os números fornecidos hoje (26) pela Superintendência de Vigilância Epidemiológica e 

Ambiental da Secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro sejam diferentes dos divulgados pelo 

ministério, eles comprovam o aumento dos casos de chikungunya no estado de 1º de janeiro a 19 de 

março, em comparação com igual período de 2018: de 5.903 para 6.747 casos. Segundo a 

superintendência, este ano até o dia 19 de março, foram registrados no estado do Rio 2.993 casos de 

dengue e 225 de zika. No mesmo período de 2018, foram 4.596 casos de dengue e 721 de zika. 

Capital 

Na cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde informou que foram registrados 2.753 

casos de chikungunya de janeiro a março de 2019, contra 1.774 casos no mesmo período do ano 

passado, o que representa aumento de 55,18%. Os números foram atualizados ontem (25) pela 

secretaria. 

Por regiões da capital fluminense, os maiores índices de chikungunya foram registrados na Cidade de 

Deus (267), em Paciência (237) e em Bangu (171), bairros localizados na zona oeste. 

Cuidados 

O médico infectologista André Siqueira, do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da 

Fundação Instituto Oswaldo Cruz, confirmou que os bairros da zona oeste da capital apresentam 

condições propícias para a disseminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença e também 

da dengue e da zika. 

Segundo Siqueira, a prevenção contra a chikungunya requer os mesmos cuidados recomendados para 

a dengue, isto é, atenção aos criadouros de mosquitos, como recipientes com água parada e pneus 

vazios. “A maioria dos criadouros está dentro dos domicílios. Então, cuidar bem da residência é um 

fator importante tanto para a pessoa quanto para seus vizinhos. E, no nível individual, é o uso de 

repelentes, que acabam ajudando a proteger, assim como o uso de mosquiteiros e telas na casa. Isso 

acaba ajudando também. ” 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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De acordo com o médico infectologista, o que diferencia muito a chikungunya da dengue e da zika é a 

intensidade das dores articulares no punho, no joelho. “Todas as articulações podem ser afetadas. ” 

Junto com isso, são sintomas da chikungunya febre alta, dor de cabeça, inapetência e dor no corpo. 

“Mas a dor articular é o que mais caracteriza”. André Siqueira admitiu que, às vezes, é difícil distinguir 

só com os sintomas entre uma doença e outra. 

Consequências 

Um dos grandes problemas em relação à chikungunya é que as dores articulares podem permanecer 

nos pacientes por semanas, meses ou até anos. Muitas vezes, são dores debilitantes, que impedem as 

pessoas de trabalhar. “A pessoa fica incapacitada, pode estar associada à depressão. Pode dar 

alterações na pele e nos cabelos, entre outras complicações”.  

Como há dificuldade em diagnosticar entre Zika, dengue e chikungunya, Siqueira recomendou que a 

ingestão de muito líquido. “Como é uma doença viral, o líquido é bastante importante”. No caso 

específico da chikungunya, é importante procurar o serviço de saúde para ter orientação sobre quais 

medicamentos usar para aliviar os sintomas, acrescentou. 

Não se deve, de maneira alguma, tomar medicações que outras pessoas estejam tomando, porque 

isso pode provocar alterações nos rins, por exemplo. Se a pessoa tem diabetes, a automedicação pode 

desregular o sistema endócrino. Pode haver ainda sangramento no estômago. “É importante não se 

automedicar”, alertou o médico. 

Você será direcionado para o "Fale com a Ouvidoria" da EBC e poderá nos ajudar a melhorar nossos 

serviços, s 
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SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SANTA MARIA DIZ QUE ÁGUA DISSEMINOU SURTO DE 

TOXOPLASMOSE 

28/03/2019 às  19h33 

Quase um ano depois do início do surto de toxoplasmose em Santa Maria, na Região Central do Rio 

Grande do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que a doença se espalhou pela rede de 

abastecimento de água da Corsan. 

Autoridades de saúde chegaram à conclusão com base em uma investigação conjunta feita entre o 

município, estado e União. Em junho do ano passado, o então ministro da Saúde, Gilberto Occhi, havia 

informado que o surto teve relação com a distribuição de água. 

"Os relatórios que vieram, a fonte, a disseminação da doença, foi através da água da Corsan", diz o 

secretário municipal de Saúde, Francisco Harrisson. Conforme ele, ainda pode ter relação o consumo 

de verduras cultivadas com hidroponia, ou seja, com o auxílio de água.  

"Hoje a Vigilância Sanitária de Santa Maria está elaborando uma cartilha orientando e pautando os 

agricultores em hidroponia pra que eles tenham os cuidados necessários pra que não haja uma outra 

contaminação por essas hortaliças", ressalta. 

A prefeitura ainda aguarda uma posição da Vigilância em Saúde do estado para finalizar o relatório. A 

Secretaria de Saúde também afirma que as medidas de prevenção devem seguir, como lavar bem 

frutas e verduras e ferver a água para beber. 

Durante o surto, 902 pessoas foram contaminadas pela doença em Santa Maria. Três gestantes 

perderam os bebês. Todas as pessoas seguem em acompanhamento médico.  

Uma das pessoas afetadas pelo surto é a dona de casa Vera Lúcia Pinto. "Eu fiquei chocada. Nunca 

pensei que poderia acontecer comigo", diz a paciente. 

A doença afetou a visão dos dois olhos. Vera Lúcia está desempregada e não consegue fazer atividades 

simples do dia a dia. "Eu perdi toda a minha visão esquerda e foi por causa da toxoplasmose. Eu tenho 

que andar me cuidando por tudo. Já caí várias vezes. Não é fácil", diz. 

Em nota, a Corsan diz não ter tido conhecimento de nenhum fato novo sobre o caso da toxoplasmose, 

e que todas as análises feitas na água deram negativo para o agente causador da doença. Leia a íntegra 

abaixo. 

Nota da Corsan 

Em relação ao Surto de Toxoplasmose: 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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A Corsan informa que não teve conhecimento de nenhum fato novo. Os últimos relatórios que tivemos 

acesso datam ainda de 2018, e sugeriram através do Ministério da Saúde, uma matriz de ações a qual 

a Corsan vem atendendo integralmente. Destacamos que desde o início das investigações do surto, a 

Corsan colaborou de forma ativa junto a todos os órgãos de fiscalização, já realizando na época, e se 

estendendo até hoje, inúmeras análises de água tratada, bruta, águas de barragens e de domicílios e 

caixas de água, sendo todas elas com resultado negativo ao agente causador da Toxoplasmose, 

evidenciando nenhum nexo causal com o surto. A Corsan destaca a qualidade de seus serviços, 

mantendo se a disposição para colaborar no que for preciso. 
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CASOS DE DENGUE CRESCEM 224% NO BRASIL COM 229 MIL PACIENTES ESTE ANO 

25/03/19 às  14h58 

Dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (25) apontam que o Brasil registrou 

229.064 casos de dengue apenas nas 11 primeiras semanas deste ano. O número significa um aumento 

de 224% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 62,9 mil casos.  

A incidência da dengue no país até 16 e março é de 109,9 casos por 100 mil habitantes. As mortes 

provocadas pela doença acusaram aumento de 67%, passando de 37 para 62 – a maioria no estado de 

São Paulo, com 31 óbitos, informou o ministério. O número representa 50% do total de todo o país. 

Apesar do aumento expressivo no número de casos, a situação ainda não é classificada pelo governo 

federal como epidemia. O último cenário de epidemia identificado no país, em 2016, segundo o 

Ministério da Saúde, teve 857.344 casos da doença entre janeiro e março. 

“É preciso intensificar as ações de combate ao Aedes aegypti [mosquito transmissor da doença] para 

que o número de casos de dengue não continue avançando no país”, destacou o ministério. 

Estados 

Alguns estados têm situação mais preocupante, com incidência maior que 100 casos por 100 mil 

habitantes: Tocantins (602,9 casos/100 mil habitantes), Acre (422,8 casos/100 mil habitantes), Mato 

Grosso do Sul (368,1 casos/100 mil habitantes), Goiás (355,4 casos/100 mil habitantes), Minas Gerais 

(261,2 casos/100 mil habitantes), Espírito Santo (222,5 casos/100 mil habitantes) e Distrito Federal 

(116,5 casos/100 mil habitantes). 

Regiões 

Ainda de acordo com os dados do ministério, o Sudeste apresenta o maior número de casos prováveis 

(149.804 casos ou 65,4 %) em relação ao total do país, seguido pelas regiões Centro-Oeste (40.336 

casos ou 17,6 %); Norte (15.183 casos ou 6,6 %); Nordeste (17.137 casos ou 7,5 %) ; e Sul (6.604 casos 

ou 2,9 %). 

O Centro-Oeste e o Sudeste apresentam as maiores taxas de incidência de dengue, com 250,8 

casos/100 mil habitantes e 170,8 casos/100 mil habitantes, respectivamente. 

Zika 

Até 2 de março deste ano, houve ainda 2.062 casos de zika, com incidência de 1 caso/100 mil 

habitantes. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 1.908 casos prováveis.  

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude/2019/03/25/NWS,99965,70,613,NOTICIAS,2190-CASOS-DENGUE-CRESCEM-224-BRASIL-COM-229-MIL-PACIENTES-ESTE-ANO.aspx


13 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Tw iter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.w ordpress.com / 

Entre os estados com maior número de casos estão Tocantins (47 casos/100 mil habitantes) e Acre (9,5 

casos/100 mil habitantes). Ainda não foram registrados óbitos por zika no Brasil. 

Chikungunya 

Até 16 de março de 2019, foram identificados 12.942 casos de chikungunya no Brasil, com uma 

incidência de 6,2 casos/100 mil habitantes. Em 2018, foram 23.484 casos – uma redução de 44%. 

As maiores incidências ocorreram no Rio de Janeiro (39,4 casos/100 mil habitantes), Tocantins (22,5 

casos/100 mil habitantes), Pará (18,9 casos/100 mil habitantes) e Acre (8,6 casos/100 mil habitantes). 

Em 2019, ainda não foram confirmados óbitos pela doença. No mesmo período de 2018, foram 

confirmadas nove mortes. 
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