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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 morbimortalidade 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


2 

 
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-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.w ordpress.com / 

SUMÁRIO 

Sumário 
MAIOR EPIDEMIA DE DENGUE DA HISTÓRIA DE BAURU CHEGA A 13,6 MIL CASOS NO ANO............... 3 

SURTO DE SARAMPO FAZ PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DECRETAR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ... 4 

CASOS PROVÁVEIS DE DENGUE NO DF CHEGAM A 10 MIL; ÍNDICE É O MAIOR DESDE  2017, DIZ 

SAÚDE .......................................................................................................................................... 5 

SARAMPO: 21 MILHÕES DE CRIANÇAS DEIXAM DE SER VACINADAS TODOS OS ANOS........................ 6 

CRECHE SUSPENDE ATIVIDADES APÓS SURTO DE VÍRUS DA DOENÇA 'MÃO-PÉ-BOCA' EM RIO 

PARANAÍBA................................................................................................................................... 8 

BAHIA REGISTRA UMA MORTE POR H1N1....................................................................................... 9 

CERCA DE 100 CASOS DA DOENÇA MÃO-PÉ-BOCA SÃO REGISTRADOS EM 3 MESES EM ROLIM DE 

MOURA, RO ................................................................................................................................ 10 

SAÚDE CONFIRMA MORTE POR GRIPE H1N1 EM CASCAVEL ........................................................... 11 

COM 13 CASOS CONFIRMADOS, VALINHOS LIGA ALERTA PARA A LEISHMANIOSE CANINA............... 12 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


3 

 
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-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.w ordpress.com / 

 
MAIOR EPIDEMIA DE DENGUE DA HISTÓRIA DE BAURU CHEGA A 13,6 MIL CASOS NO ANO 
23/04/2019 às  15:00 

 
A epidemia de dengue em Bauru (SP) chegou nesta terça-feira (23) à marca de 13.651 casos no ano, o 
que reforça a posição da cidade como a líder nacional em registro de casos, segundo o Ministério da 
Saúde. 
 
Segundo o Departamento de Saúde Coletiva de Bauru, nesta semana foram confirmados mais 1.290 
casos de dengue, sendo apenas 16 deles importados – 1.274 pessoas foram infectadas no próprio 
município. 
 
Estes casos anunciados nesta terça tiveram início de sintomas entre 1º de janeiro e 23 de março, e 
foram atualizados nesta segunda-feira (22). Dos 13.651 casos, 92 são importados. 
 
Apesar do aumento expressivo no número de casos, a quantidade de pessoas que tiveram morte 
confirmada por complicações da dengue se manteve inalterada: segundo a prefeitura, 12 pessoas 
morreram e outros oito casos aguardam confirmação clínica pelo Instituto Adolfo Lutz. 
 
Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de casos é ainda maior porque a pasta também leva 
em consideração as notificações médicas. Na semana passada, segundo o Ministério da Saúde, Bauru 
contabilizava mais de 15 mil casos de dengue. 
 
Na última epidemia de Bauru, em 2015, foram registrados 8.482 casos de dengue em todo o ano, com 
seis mortes, ou seja, metade do número de mortes já registrada este ano.  
 
Antes disso, as piores situações tinham sido registradas em 2013, com 7.434 casos, com duas mortes, em 2011 
(4.384 e seis mortes) e em 2007 (2.064 casos, sem mortes). 
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SURTO DE SARAMPO FAZ PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DECRETAR SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA 

23/04/2019 às  18:09 

Com os casos confirmados e suspeitos de sarampo em Monte Alegre, no oeste do Pará, a prefeitura 
decretou situação de emergência por 180 dias. O decreto nº 160 foi publicado no Diário Oficial da 
Federação das Associações de Municípios do Pará (Famep) desta terça-feira (23). 
 
O decreto considerou uma normativa do 9º Centro Regional de Saúde (9ºCRS) e diz que em 2019 
ocorreram vários casos notificados no município, totalizando, até a publicação do documento, 21 
casos, sendo 14 confirmados por exames laboratoriais e um por critério clínico. Um caso está sob 
investigação. 
 
No prazo estabelecido no documento, a prefeitura enseja implementar ações de vigilância 
epidemiológica, laboratorial, imunizações e educação em saúde para minimizar os efeitos em razão da 
epidemia da doença. A partir de agora, o município aguarda a homologação do decreto pelo Governo 
do Estado. 
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CASOS PROVÁVEIS DE DENGUE NO DF CHEGAM A 10 MIL; ÍNDICE É O MAIOR DESDE 2017, 

DIZ SAÚDE 

25/04/2019 às  09:27 

Em uma semana, os casos de dengue aumentaram 15% no Distrito Federal. De acordo com o boletim 
divulgado nesta quarta-feira (24) pela Secretaria de Saúde, os "casos prováveis" saltaram de 8,6 mil 
para 10 mil. 
 
O número para o período já é o maior desde 2017, com 1,2 mil registrados. No ano passado foram 844 
casos prováveis. O índice deste ano só não superou 2016, quando foram registradas 11,9 mil suspeitas. 
 
De janeiro até 13 de abril – período avaliado no último boletim da Secretaria de Saúde – 10 pessoas 
morreram no DF por causa da doença. O relatório da semana passada, com dados até 7 de abril, 
apontava oito mortes. Segundo a pasta, foram registrados óbitos em São 
Sebastião, Planaltina, Ceilândia, Estrutural, Núcleo Bandeirante, Itapoã e Águas Claras. 
 
Outro dado citado no relatório da pasta, mostra que a dengue atinge, principalmente, pessoas na faixa 
etária de 10 a 49 anos. De acordo com o estudo, este é o grupo com "intensa mobilidade urbana" e, 
assim, com mais probabilidade de contágio. 
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SARAMPO: 21 MILHÕES DE CRIANÇAS DEIXAM DE SER VACINADAS TODOS OS ANOS 
25/04/2019 às  14:45 
 

Entre 2010 e 2017, 169 milhões de crianças em todo o mundo (média de 21 milhões anuais) não 
receberam a primeira dose da vacina contra o sarampo, alertou o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef). Para a entidade, o aumento no número de crianças não vacinadas abriu caminho 
para os surtos de sarampo que atualmente atingem vários países. 

A diretora-executiva do Unicef, Henrietta Fore, destacou que o vírus do sarampo sempre  encontrará 
crianças não vacinadas e que é preciso vacinar todas elas, tanto em países ricos como em nações 
pobres. 

“A base para os surtos de sarampo que estamos testemunhando hoje pelo mundo foi estabelecida há 
anos”, lembrou. 

Aumento 
Dados do Unicef indicam que, nos primeiros três meses de 2019, mais de 110 mil casos de sarampo 
foram relatados em todo o mundo, um aumento de 300% em relação ao mesmo período do ano 
passado. 
A estimativa é que, em 2017, a doença tenha provocado a morte de 110 mil pessoas, a maior parte 
dessas crianças. Os números apontam um crescimento de 22% em relação ao ano anterior.  

Doses 
De acordo com a entidade, fatores como a falta de acesso, sistemas de saúde pobres e, em alguns 
casos, o medo ou o ceticismo sobre vacinas fizeram com que a cobertura global da primeira dose da 
vacina contra o sarampo tenha ficado em 85% em 2017. 
A cobertura global da segunda dose é ainda mais baixa: 67%. A recomendação da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) é que a cobertura seja de 95% para atingir a chamada imunidade em massa. 

Dados 
Os Estados Unidos aparecem no topo da lista de países de alta renda que tiveram o maior número de 
crianças que não receberam a primeira dose da vacina entre 2010 e 2017 – mais de 2,5 milhões. 
Em seguida estão França e Reino Unido, com mais de 600 mil e 500 mil crianças, respectivamente, não 
vacinadas durante o mesmo período. 

Nos países de renda baixa e média, a situação, segundo o Unicef, é crítica. Em 2017, a Nigéria teve o 
maior número de crianças com menos de 1 ano que ficaram sem a primeira dose da vacina contra o 
sarampo – foram quase 4 milhões de menores nessa situação. A Índia aparece em segunda posição, 
com 2,9 milhões de crianças, seguida pelo Paquistão e pela Indonésia, com 1,2 milhão cada.  

Ucrânia, Filipinas e Brasil foram os países que registraram maior crescimento no número de casos da 
doença entre 2017 e 2018. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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“O Unicef alerta que, no mundo, os níveis de cobertura da segunda dose da vacina contra o sarampo 
são ainda mais alarmantes. Dos 20 países com o maior número de crianças sem vacina em 2017, nove 
deles não introduziram a segunda dose, ” finalizou a entidade. 
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CRECHE SUSPENDE ATIVIDADES APÓS SURTO DE VÍRUS DA DOENÇA 'MÃO-PÉ-BOCA' EM RIO 

PARANAÍBA 
25/04/2019 às  18:50 

 
Uma creche do Distrito de Chaves, em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, suspendeu as atividades após 
surto de vírus que transmite a doença conhecida por "mão-pé-boca". A previsão é que os 
atendimentos retornem no dia 6 de maio. A unidade municipal atende mais de 30 crianças com idades 
entre 0 e 5 anos. 
 
De acordo com o secretário de Educação, Júlio Fernandes, o Município teve conhecimento do fato por 
meio da coordenadora da creche. “Ela nos informou que algumas crianças apresentavam sintomas da 
doença. Nós enviamos um médico ao local para avaliar a situação e ele confirmou que as crianças 
estavam infectadas com o vítus”, disse. 
 
Ainda segundo o secretário, o surto não é um caso isolado e a Prefeitura está tomando providências. 
“Temos informações de que outras cidades têm apresentado o mesmo problema. Nos próximos dias 
serão realizadas limpezas dos espaços, brinquedos, telhados, entre outros, para que a creche volte a 
atender em maio”, afirmou. 
 
Também será realizada uma reunião com pais e responsáveis nesta quinta-feira (25) às 18 h, no Centro 
comunitário de Chaves para informar e orientar os responsáveis sobre o vírus. Além disso, cartazes 
estão sendo divulgados para alertar a população de Rio Paranaíba. 
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BAHIA REGISTRA UMA MORTE POR H1N1 
25/04/2019 às  20:41 

 
A Bahia registrou uma morte em decorrência do vírus Influenza A H1N1. O registro é o primeiro do ano 
no estado. 
 
A informação foi divulgada em boletim pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta 
quinta-feira (29). A vítima morreu em Salvador, mas não há detalhes sobre ela. 
 
O estado tem, no total, três ocorrências de Influenza, sendo uma do tipo A H1N1 e duas por Influenza 
B. A Sesab não detalhou se a vítima está incluída nesses três casos.  
 
Os dados são até a semana epidemiológica 15, que foi até o dia 13 deste mês. No mesmo período de 
2018, a Sesab havia notificado 93 casos de H1N1, com 15 mortes. 
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CERCA DE 100 CASOS DA DOENÇA MÃO-PÉ-BOCA SÃO REGISTRADOS EM 3 MESES EM ROLIM 

DE MOURA, RO 
26/04/2019 às  11:52 
 

A divisão de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura (RO), município a 402 
quilômetros de Porto Velho, registrou de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, mais de 100 casos 
de contagio do vírus Coxsackie, causadora da doença mão-pé-boca. 
 
De acordo com a diretora do setor, Janaína Teodoro Travassos Loose, as crianças são mais suscetíveis 
a doença, mas já foram registrados casos em adultos. A principal forma de prevenção é a higiene.  
 
Loose explica que essa doença é contagiosa e que os vírus habitam normalmente o sistema digestivo. 
Também podem provocar lesões que afetam a mucosa da boca. Ela é mais comum em crianças que 
tenham até cinco anos de idade. 
 
No entanto, os adultos também podem ser atingidos, devido a forma de contagio. Em Rolim de Moura, 
por exemplo, alguns adultos procuraram ajuda na unidade hospitalar.  
 
"O nome da doença é pé-mão-boca, pois entre os sintomas estão o surgimento de lesões 
principalmente nessas partes do corpo. O contágio da doença é provocado de forma fecal e oral, por 
meio do contato direto entre as pessoas com as fezes, saliva e outras secreções. Ou ainda por meio de 
alimentos e de objetos contaminados", explicou a diretora. 
 
Sintomas 

Entre os sintomas da doença estão febre alta nos dias que antecedem o surgimento de lesões na boca, 
amídalas e faringe; manchas vermelhas em várias partes do corpo; mal -estar; falta de apetite; vômitos 
e diarreia. Por causa da dor, surge ainda dificuldade para engolir e muita salivação.  
"No caso dos adultos, os sintomas podem ser mais acentuados, como manchas mais profundas e 
quedas das unhas. Na maioria das pessoas, os sintomas foram leves. Em Rolim de Moura, tivemos 
apenas duas internações de todos os casos registrados", afirmou Janaína.  
 
Prevenção 

Para evitar que haja uma epidemia na cidade, a divisão de epidemiologia, em parceria com a vigilância 
sanitária, fará uma campanha com visita as creches e escolas do município. O objetivo é conscientizar 
os profissionais sobre as formas de prevenção da doença. 
"Nossa ideia é orientar esses profissionais sobre a higienização, que ainda é a melhor forma de 
prevenção. Para que façam com que as crianças lavem as mãos o maior número de vezes possíveis, 
afastem qualquer profissional doente do preparo de refeições, entre outros cuidados. Somente com a 
união de todos é que poderemos controlar esse vírus", destacou a diretora.  
Ainda não existe vacina contra a doença mão-pé-boca. As pessoas só contraem a doença uma vez. 
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SAÚDE CONFIRMA MORTE POR GRIPE H1N1 EM CASCAVEL 
26/04/2019 às  12:41 
 

A Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) confirmou nesta sexta-feira (26) a morte de uma criança de 3 
anos por gripe H1N1 em Cascavel, no oeste do estado. 
 
A menina morreu no dia 16 de abril, mas a causa da morte só foi confirmada após exames realizados 
no Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen). 
 
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, a criança deu entrada na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Jardim Veneza com um quadro avançado, com muita dificuldade de respiração, e 
morreu horas depois de ser internada. 
 
A secretaria investiga ainda se outra morte que aconteceu no dia 22 de abril, de uma criança de 5 anos, 
também foi causada pelo vírus H1N1. 
 
Neste caso, a morte aconteceu em um hospital particular e os exames ainda não ficaram prontos . 
De acordo com a Sesa, são onze registros confirmados de H1N1 no estado em 2019, com quatro 
mortes. 
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COM 13 CASOS CONFIRMADOS, VALINHOS LIGA ALERTA PARA A LEISHMANIOSE CANINA 
26/04/2019 às  19:47 

 
Com 13 casos confirmados e outros 29 em investigação, Valinhos (SP) ligou o alerta para a leishmaniose 
canina. A cidade que chegou a registrar 73 cães infectados em 2017 e 16 no ano passado, trabalha na 
conscientização para tentar frear a doença, que é grave e acomete não somente os  cachorros, mas 
também os seres humanos, e pode ser fatal. 
 
A transmissão da doença acontece quando fêmeas dos mosquitos-palha picam cães ou outros animais 
infectados, e depois picam o homem, transmitindo o protozoário. Em humanos, a leishmaniose pode 
atingir a pele, células sanguíneas e órgãos internos como fígado, baço e rins.  
 
"Se você perceber que seu animal está com muita descamação de pele, problemas oculares, o mais 
comum e evidente é o crescimento das unhas, muito rápido, e diminuição de apetite , fraqueza, tudo 
isso é um sinal que é preciso levar ao veterinário", orienta a veterinária Naiane Pereira.  
 
Dos 13 casos registrados neste ano em Valinhos, 10 ocorreram no bairro Nova Suíça e três no Chácaras 
Alpinas. 
 
"No momento a gente está fazendo um casa a casa, orientando a população, mesmo aqueles que não 
têm animais, entregando panfletos de orientação também, e coletando sangue desses cães para 
diagnosticar o positivo ou não no bairro", destaca Anabel Jacqueline, da Vigilância em Zooneses de 
Valinhos. 
 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/04/26/com-13-casos-confirmados-valinhos-liga-alerta-para-a-leishmaniose-canina.ghtml

