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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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SAÚDE INVESTIGA SUSPEITA DE MORTE POR GRIPE H1N1 NO DF 
07/05/2019 às 14:26 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou nesta terça-feira (7) que investiga um possível 
caso de morte pelo vírus da gripe H1N1. Caso seja confirmado, será o primeiro registro de óbito pela 
doença no DF neste ano. 
 
O paciente estava internado no Hospital Home, na Asa Sul, que confirmou ter notificado a Secretaria 
de Saúde. Detalhes sobre o caso não foram informados. 
 
Nos primeiros meses deste ano, seis casos da gripe H1N1 foram registrados na capital federal. Em 
todo o ano passado foram 68 ocorrências, com seis mortes. 
 
O H1N1 é um subtipo da influenza, agente causador da gripe. O vírus é dividido em tipos e subtipos. 
As letras (A e B, por exemplo) referem-se ao tipo, já as formas (H3N2, H1N1) são subtipos. Segundo o 
Ministério da Saúde, todos são igualmente preocupantes, sem uma maior letalidade em nenhum 
deles. 
 
Com o objetivo de inibir novos casos da doença, a SES realiza desde o dia 10 de abril uma campanha 
de vacinação contra a gripe no DF. A ação se estende até o dia 31 de maio. 
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SAÚDE DE AMERICANA CONFIRMA QUINTA MORTE POR FEBRE HEMORRÁGICA EM 2019 
09/05/2019 às 11:39 

A Secretaria de Saúde de Americana confirmou, nesta quinta-feira (9), a quinta morte por febre 
hemorrágica em 2019, que será investiga para suspeita de dengue, febre maculosa e leptospirose. 
 
De acordo com a Prefeitura, a vítima é um homem de 57 anos, residente no bairro Frezzarin, que deu 
entrada no dia 8 de maio no Hospital da Unimed e faleceu nesta madrugada de quinta-feira. 
 
O município ainda aguarda o resultado de investigação de outras quatro mortes: 
 

1 Um homem de 69 anos, que residia no São Domingos, com investigação para dengue, febre 
maculosa, febre amarela e leptospirose (morte no dia 10 de abril) 

2 Um homem de 43 anos, do Cariobinha, com suspeita de dengue, febre maculosa, febre 
amarela e leptospirose (morte no dia 14 de abril) 

3 Uma mulher de 48 anos, que morava no São Roque, com morte suspeita para dengue e H1 
N1 (morte no dia 25 de abril) 

4 Um homem de 79 anos, morador do bairro Santa Maria, morto no dia 1º de maio. 

A Vigilância Epidemiológica aguarda os resultados dos exames laboratoriais, feitos no Instituto Adolfo 
Lutz, em São Paulo. O Programa Municipal de Controle de Dengue segue em atividades para o 
combate ao mosquito Aedes aegypti, inclusive aos sábados. 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO RN CONFIRMA 7 MORTES POR VÍRUS RESPIRATÓRIOS EM 2019. 
08/05/2019 09h03  

 

A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) confirma que 7 pessoas já morreram 
este ano no estado vítimas de vírus respiratórios. Destas, seis pelo vírus influenza e um pelo vírus 
sincicial respiratório (VSR) – que é uma das principais causas de infecções das vias respiratórias e 
pulmões em recém-nascidos e crianças pequenas, e um de muitos vírus que podem causar 
bronquiolite. 
 
Ainda de acordo com a Sesap, as mortes causadas pelo vírus influenza ocorreram em Santa Cruz, 
Santana do Matos, Ceará-Mirim, Campo Redondo e Jardim do Seridó (2). Já a morte pelo VSR, 
aconteceu em Natal. 
 
Segundo o Boletim da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), divulgado nesta terça-feira (7), de 
janeiro até o dia 27 de abril foram confirmados 108 casos de notificação da SRAG, número menor 
que o registrado no mesmo período de 2018, quando foram notificados 146 casos. 
 
Deste total de notificações, 49 casos foram confirmados por meio de exame laboratorial. Destes, 7 
correspondem ao VSR e 42 à influenza, sendo 35 referentes à influenza A H1N1, três à influenza A, 
um à influenza A não subtipado e três à influenza A sazonal H3. 
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PARAÍBA REGISTRA DUAS MORTES COM SUSPEITA DE H1N1 EM 2019, DIZ SECRETARIA DE 

SAÚDE 
07/05/2019 16h48 
 

Em 2019, a Paraíba registrou duas mortes que podem ter sido causadas pela gripe H1N1, conforme 
informado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta terça-feira (7). O estado faz parte da 
campanha nacional de imunização contra a gripe. 
 
De acordo com a SES, foram notificadas quatro mortes com suspeita de influenza. Desses, as duas em 
que há a suspeita de H1N1 (influenza A) foram registradas no mês de maio. 
 
A Secretaria foi notificada no dia 1º de maio, após a morte de uma criança de quatro anos, que 
morava no município de Alagoa Nova, no Agreste da Paraíba. Já a segunda morte por suspeita de 
H1N1 foi notificada no último sábado (4). A vítima foi um homem de 45 anos, morador do município 
de São Bento, no Sertão do Estado. 
 
As outras duas notificações de mortes em que há a suspeita de terem sido causadas pela Influenza 
foram registradas em João Pessoa e em Campina Grande. A SES informou ainda que, apenas este 
ano, 102 casos de influenza já foram notificados. 
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99 BRASILEIROS MORRERAM POR GRIPE EM 2019, APONTA NOVO BOLETIM DO 

MINISTÉRIO 
09/05/2019 21h02 

Até o último dia 27 de abril, 99 brasileiros morreram devido à Síndrome Respiratória Aguda Grave 

por influenza, a gripe, em todo o país. Ao todo, 535 pessoas precisaram ser hospitalizadas. As 

informações são do novo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (9). 

Entre as mortes da doença, 90% (88 pessoas) apresentavam fatores de risco, como idosos, 

portadores de doenças crônicas, crianças, gestantes, indígenas e puérperas. Todos esses grupos têm 

direito à vacina contra a gripe e fazem parte do público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação, 

que ocorre nas unidades de saúde até dia 31 de maio. 

O vírus A (H1N1) é o mais recorrente e também é o que mais mata: foi responsável por 254 casos e 

por 89 vítimas. Além dele, foram identificados 54 casos de influenza A (H3N2), 38 de influenza A não 

subtipado, e 62 de influenza B. Os outros 127 registros não tiveram subtipo identificado. 
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