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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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CASOS DE DENGUE CRESCEM 339% NO BRASIL EM 2019; QUASE MIL CIDADES TÊM RISCO 

DE SURTO 
30/04/2019 às 12h08 

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (30) novos dados sobre dengue, zika e chikungunya. 
Até o dia 13 de abril de 2019, foram registrados 451.685 casos prováveis de dengue no Brasil, um 
aumento de 339,9% em relação ao mesmo período do ano passado. 
 
No mesmo intervalo de 2018, os casos registrados chegaram a 102.681. 
 
Ainda segundo o boletim do ministério, 994 municípios apresentam alto índice de infestação, com 
risco de surto para dengue, zika e chikungunya. 
 
Rodrigo Said, Coordenador Geral dos Programas Nacionais de Controle e Prevenção da Malária e das 
Doenças Transmitidas pelo Aedes, informou durante coletiva de imprensa que a maioria dos casos 
está na região Sudeste, principalmente em São Paulo e Minas. 
 
"O ano de 2019 tem sido caracterizado pelo aumento de casos. O cenário geral para dengue são de 
451.685 casos prováveis da doença. Sendo 65% dos casos registrados na região sudeste, 
principalmente pelo nas regiões de São Paulo e Minas Gerais", disse em entrevista coletiva. 
 
Segundo ele, os casos prováveis são os que foram notificados e levam em conta, também, casos já 
descartados. 
 
Sorotipo diferente 

Said alerta para o retorno do sorotipo 2, que há bastante tempo não era identificado no país e a 
mudança deixa a população mais suscetível. Mais de 85% dos casos avaliados eram do sorotipo 2, 
quando nos últimos anos não passavam de 5%. 
"Em dengue, quando há mudança do sorotipo circulante, há aumento do número de casos. Nos 
últimos anos, os tipos 1 e 4 eram predominantes, no final do ano passado o sorotipo 2 começou a 
prevalecer", explicou Said. 
 
Zika e Chikungunya 

Foram registrados 3.085 casos de Zika em todo o país, com incidência de 1,5 casos para cada 100 mil 
habitante. Não foram registradas mortes pela doença. 
A chikungunya tem incidência de 11,6 para cada 100 mil, sendo 24. 120 casos registrados. Houve 
uma redução quando comparado com o mesmo período do ano passado e também não foram 
registradas mortes. 
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PERNAMBUCO TEM 74 CIDADES COM RISCO DE SURTO DE DENGUE, ZIKA E CHICUNGUNYA 
30/04/2019 às 13h15 

Dos 184 municípios pernambucanos, 74 estão em risco de apresentar surto de dengue, zika e 

chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Os dados são do 2º Levantamento 

Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) e constam no boletim de arboviroses, 

divulgado pela Secretaria de Saúde do estado esta terça-feira (30). 

 

No último levantamento do estado, divulgado o começo do ano, eram 59 em risco, ou seja, um 

aumento de 25,42%. Os dados do primeiro LIRAa também constam no relatório divulgado nesta terça 

pelo Ministério das Saúde, que apontam que quase mil cidades têm risco de surto no país. 

 

O objetivo do LIRAa é indicar o risco de transmissão das arboviroses em uma população. Outras 84 

cidades estão em alerta para a doença no estado, enquanto 25 têm situação considerada satisfatória. 

Apenas um município não informou dados sobre infestação. 

 

Segundo o governo de Pernambuco, de janeiro até 13 de abril, foram registrados no estado 272 

casos prováveis de zika, que correspondem às notificações sem os casos descartados. No mesmo 

período em 2018, foram 190 casos, o que equivale a um aumento de 43%. 
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ESTADO INVESTIGA MORTE DE ESTUDANTE DE MEDICINA POR H1N1 
02/05/2019 às 09h31 

 

Uma estudante de medicina pode ter sido vítima do H1N1 em Pernambuco neste ano. A morte da 

adolescente, de 17 anos, por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) está sendo investigada pela 

Secretaria de Saúde do Recife (Sesau). A menina deu entrada no último sábado (27), com vômito, 

febre e dores no corpo, em uma unidade de saúde da capital e faleceu no mesmo dia. A Secretaria 

Estadual de Saúde (SES) reforçou que esta não é a primeira morte investigada por SRAG no estado 

em 2019 e que a mesma pode ter sido causada por outros agentes, que não o H1N1, também. 

 

Diante do caso, uma equipe da Vigilância Epidemiológica do Recife visitou a instituição particular de 

ensino onde a vítima estudava, no Recife, para orientar alunos e realizar trabalhos de prevenção.  

 

Em 2019, Pernambuco registra aumento nos casos de SRAG. Até o começo de abril, foram 

registrados 315 casos de SRAG no estado. No mesmo período, em 2018, eram 87 casos.  
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PERNAMBUCO CONFIRMA 1ª MORTE POR GRIPE EM 2019 
03/05/2019 às 09h56 

A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou nesta sexta-feira (03) a primeira morte por gripe no 

estado em 2019. Trata-se de um homem na faixa etária dos 50 anos e residente em Petrolina, que 

veio a óbito em fevereiro. 

A SES também informou que confirmou um caso de adoecimento por H1N1. Isso significa que o vírus 

também circula no estado. Até então, só havia registro do Influenza B circulando. 

SRAG 

Até o último dia 13 de abril, foram notificados 894 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG), sendo 790 em crianças menores de 6 anos. Do total, 9 tiveram resultado laboratorial positivo 

para a influenza B, 1 para a influenza A (H1N1) e 1 para a Influenza A não subtipado. 

 

A adolescente deu entrada em um hospital particular do Recife no último sábado (27) com sintomas 

como vômito, febre e dores no corpo. Ela morreu no mesmo dia que chegou à unidade de saúde. 
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PARAÍBA TEM QUARTO CASO DE MALÁRIA EM 2019 CONFIRMADO, DIZ SECRETARIA DE 

SAÚDE 
03/05/2019 às 16h15 

 

A confirmação do quarto caso de malária na Paraíba, em 2019, foi divulgada nesta sexta-feira (3) pela 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). O paciente foi diagnosticado na quinta-feira (2), no município do 
Conde, na Região Metropolitana de João Pessoa. 
 
A malária foi identificada em um idoso, de 60 anos, que mora no bairro Village Jacumã, no Conde. 
Após o diagnóstico, o tratamento foi iniciado no município, mas nesta sexta-feira (3), devido a outras 
doenças, ele foi transferido para o Hospital Universitário (HU) Lauro Wanderley, da Universidade 
Federal da Paraíba, em João Pessoa. 
 
Nesse mesmo período, outros dois pacientes com suspeita de malária - um de nove anos de idade e 
outro de 17 - foram atendidos no HU e, embora os casos tenham sido inicialmente descartados, 
seguem em investigação, segundo a assessoria da unidade de saúde. 
 
A Secretaria do Estado e a Secretaria Municipal do Conde informaram que investigam possíveis 
casos. Uma comissão especial foi formada com trabalhadores da Atenção Básica e Vigilância 
Epidemiológica da cidade para elaborar um relatório sobre o assunto, no prazo de 60 dias desde a 
data da descoberta da primeira paciente. 
 
Outros três casos confirmados 

O primeiro caso da doença no estado, este ano, foi constatado em uma mulher, de 35 anos, 
moradora do município do Conde, na Região Metropolitana da capital paraibana. Ela foi internada no 
mesmo hospital no dia 29 de março e, após passar por tratamento, recebeu alta no dia 9 de abril. 
 

Já o segundo caso foi diagnosticado em um homem, de 53 anos, que deu entrada inicialmente no 
Hospital de Ortotrauma de Mangabeira e, depois, foi transferido para o HU no dia 5 de abril, quando 
exames confirmaram a suspeita. Ele mora no município de Tavares, mas trabalha no Conde, segundo 
a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Saúde do Conte. Ele recebeu alta médica no dia 12 
de abril. 
 
O terceiro caso foi identificado em uma mulher, de 40 anos, moradora do bairro de Jacumã, no 
Conde. Ela deu entrada no HU no dia 11 de abril, quando a confirmação de malária foi feita por meio 
de um teste rápido, e recebeu alta no dia 22 do mesmo mês. 
 
Malária 

As secretarias chamam a atenção para os seguintes casos suspeitos: 

 toda pessoa residente ou que tenha se deslocado para área endêmica para malária, no 
período de 8 a 30 dias anterior à data dos primeiros sintomas, e que apresente febre alta e 
intermitente (periódica entre 42 a 72 horas) acompanhada ou não de cefaleia, calafrios, 
sudorese, cansaço ou mialgia; 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/05/03/paraiba-tem-quarto-caso-de-malaria-em-2019-confirmado-diz-secretaria-de-saude.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/04/02/caso-de-malaria-e-confirmado-no-hospital-universitario-lauro-wanderley-em-joao-pessoa.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/04/10/paciente-do-primeiro-caso-de-malaria-na-paraiba-em-2019-recebe-alta-medica-diz-hu.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/04/07/segundo-caso-de-malaria-e-confirmado-na-paraiba.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/04/12/segundo-paciente-com-malaria-da-pb-em-2019-recebe-alta-diz-hu.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/04/12/segundo-paciente-com-malaria-da-pb-em-2019-recebe-alta-diz-hu.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/04/11/terceiro-caso-de-malaria-na-paraiba-em-2019-e-confirmado-por-hospital.ghtml


8 

 
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: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

 diante da suspeita, avaliar a clínica e solicitar teste rápido para malária e/ou gota espessa 
(lâmina); 

 importante também investigar outras arboviroses como dengue, zika e chikungunya; 
 

A malária não é uma doença comum no estado, mas é transmitida pela fêmea do mosquito 
Anopheles, que pode ser encontrado na Paraíba nas espécies An.aquasalis; An. albitarsis; An.bellator 
e An. Argyritarsis. 
 
É necessário que o mosquito esteja infectado pelo protozoário Plasmodium nas espécies P. vivax, P. 
falciparum e P. malariae, que age na corrente sanguínea para causar a doença. 
 
Além da transmissão por mosquito, a doença pode ser difundida por contato de uma corrente 
sanguínea com o sangue contaminado. 
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APÓS MORTE DE CASAL POR PESTE BUBÔNICA, AVIÃO É COLOCADO EM QUARENTENA NA 

MONGÓLIA 
04/05/2019 às 15h35 

Passageiros de um avião que ia para Ulaanbaatar, capital da Mongólia, foram colocados em 
quarentena na sexta-feira (3) após a morte de duas pessoas por peste bubônica em Uglii, também na 
Mongólia. 
 
O casal foi infectado após caçar e ingerir a carne de uma marmota. Um controle de fronteira entre 
Uglii e a cidade russa de Novosibirsk está fechado para evitar que a doença se espalhe. 
 
Onze passageiros foram encaminhados diretamente para hospitais enquanto 150 foram examinados 
no aeroporto de Ulaanbaatar, segundo informações da revista "Newsweek". Turistas europeus estão 
presos na cidade de Uglii, que também está em quarentena. 
 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a peste pode matar em menos de 24 horas 
se não houver tratamento. A doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, que é encontrada em 
pequenos mamíferos roedores. Conhecida também como peste negra, a bactéria matou mais de 1/3 
da população europeia no século 14. 
 
Contaminação 

Segundo o jornal local "The Siberian Times", o homem caçou a marmota na região de Uglii e se 
alimentou da carne do animal junto com sua esposa, que também morreu. Ele tinha 38 anos e sua 
morte foi confirmada no sábado (27). A esposa, de 37 anos, estava grávida e morreu três dias depois. 
Os dois eram nativos de Uglii. 
 
"Apesar de ser proibido consumir marmotas no país, o paciente caçou o animal e comeu sua a carne 
junto com a esposa. A bactéria afetou o estômago dos dois", explica o médico N.Tsogbadrakh, 
diretor do centro nacional de zoonoses, em entrevista ao jornal "The Siberian Times". 
 
Como a doença é altamente contagiosa, uma equipe isolou a cidade e turistas estrangeiros estão impedidos de 

sair de lá. O Ministério da Saúde do país afirma que a situação não é considerada crítica, mas que a quarentena 

na cidade pode durar até 21 dias. 

Pelo menos 158 pessoas que tiveram contato com o casal morto estão sob supervisão médica na 
cidade. A fronteira de Uglii com a cidade russa de Novosibirsk está bloqueada até domingo (5). 
 
O que é a peste bubônica? 

A bactéria Yersinia pestis causa a peste, doença que pode aparecer em duas formas: a bubônica ou a 
pneumônica. Entre 2010 e 2015, foram 3.248 casos relatados em todo o mundo. No século 14, a 
peste chegou a matar 50 milhões de pessoas na Europa, segundo estimativas da OMS. 
Hoje, a maior parte dos casos, segundo a OMS, está no Congo, Madagascar e Peru. No Brasil, o 
último caso foi registrado em 2005, no Ceará, de acordo com dados do Ministério da Saúde. 
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Na forma bubônica da peste, os linfonodos — pequenos conjuntos de células do sistema de defesa 
espalhados pelo corpo — ficam inflamados, formando o que se chama de "bubão pestoso". Em fases 
avançadas da infecção, os linfonodos inflamados podem se transformar em feridas abertas, com pus. 
 

Se não for tratada, a peste bubônica pode se agravar e se transformar em peste septicêmica. Nesse 
caso, a bactéria cai na corrente sanguínea e a infecção se espalha por todo o corpo. 
 
A peste também pode aparecer nos pulmões — é a forma pneumônica da doença, a mais grave. Esse 
é o tipo que, se não for tratado, pode ser fatal entre 18 e 24 horas depois de aparecerem os 
primeiros sintomas, de acordo com a OMS. 
 
Os sintomas mais comuns são a formação de feridas que soltam pus, além de febre, calafrios e 
náusea. As primeiras manifestações da doença aparecem entre um e sete dias após a infecção. 
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