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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 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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ACRE REGISTRA 13 MORTES POR GRIPE EM MENOS DE 5 MESES, APONTA SAÚDE. 
13/05/2019 às 12h39 

O estado do Acre registrou 13 mortes causadas por gripe desde janeiro deste ano até esta segunda-

feira (13). Um novo boletim de monitoramento da influenza, divulgado pelo Ministério da Saúde, 

aponta que duas pessoas morreram no estado por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por 

influenza. E, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), 11 pessoas morreram por VSR (Vírus 

Sincicial Respiratório). 

A gerente de Imunização do Acre, Renata Aparecida, ressalta que no estado foram confirmados 30 

casos de H1N1 e uma morte na capital Rio Branco. Além disso, são 11 casos de H3N2, com uma 

morte em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. 

Outros 113 casos confirmados no Acre foram de Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que é o principal 

vírus causador de bronquiolite em bebês. De acordo com a gerência de Imunização, o vírus matou 11 

pessoas desde janeiro deste ano. 

“Esse VSR é uma gripe, mas não é causado pela influenza, porém a pessoa que toma a vacina da 

gripe também tem o sistema imunológico fortalecido e acaba que protege também para essa 

doença. Todos esses casos de gripe estão espalhados nos municípios de Sena Madureira, Manoel 

Urbano, Brasileia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Acrelândia”, disse Renata.  

Em todo país, 535 pessoas foram hospitalizadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave por 

influenza. De acordo com o boletim, desde janeiro deste ano já foram contabilizados 99 óbitos por 

gripe. 

A circulação de vírus influenza se deu com maior intensidade e de forma localizada no estado do 

Amazonas, com 139 casos e 35 óbitos. O estado de São Paulo também se destaca, com 107 casos e 7 

óbitos. 
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MAIOR EPIDEMIA DE DENGUE DA HISTÓRIA DE BAURU CHEGA A MAIS DE 16,8 MIL CASOS 
14/05/2019 às 15h05 

 
A Secretaria de Saúde de Bauru (SP) divulgou nesta terça-feira (14) a confirmação de 1.058 novos 
casos de dengue, todos eles autóctones (contaminação no próprio município).  
 
Com esses novos casos, Bauru chegou à marca de 16.878 pessoas que contraíram a doença neste 
ano, o que ratifica a condição de pior epidemia de dengue da história da cidade. Desse total, apenas 
30 casos são importados. 
 
O número de mortes manteve-se em 17 casos, o mesmo da semana passada. Outros casos suspeitos 
ainda aguardam resultados do Instituto Adolfo Lutz. 
 
Segundo a prefeitura, os casos divulgados nesta terça-feira referem-se a pessoas tiveram início de 
sintomas entre 1º de janeiro e 31 de março, período de mais notificações e maior fase de 
transmissão da doença. 
 
Ainda segundo dados da Secretaria de Saúde, no mês de abril os números de  notificações tiveram 
uma redução de 66% em relação ao mês de março. 
 

Epidemias anteriores 

Na última grande epidemia da cidade, em 2015, foram em todo o ano registrados 8.482 casos de 
dengue, com seis mortes. Ou seja, com o anúncio atual, Bauru chega em me ados de maio a quase o 
dobro de casos de 2015. 
 
Antes disso, as piores situações tinham sido registradas em 2013, sendo 7.434 casos, com duas 
mortes. Em 2011, foram 4.384 e seis mortes, e em 2007 2.064 casos. 
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SURTO DA DOENÇA MÃO-PÉ-BOCA ATINGE CRECHES DE VALPARAÍSO 
15/05/2019 às 08h00 

Creches de Valparaíso (SP) registraram casos da doença mão-pé-boca. Do começo do ano até agora 
foram registrados 30 casos da doença. No mesmo período no ano passado foram oito.  
 
A prefeitura informou que está reforçando a limpeza nas creches para não ter que interditar as 
instituições. 
 
As crianças com a síndrome estão sendo encaminhadas ao Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO), onde uma dentista as atende, avalia os casos, orienta os pais quanto aos cuidados a serem 
tomados. Nestes casos, é importante o afastamento das crianças da creche ou da escola.  
 
A síndrome é comum na infância, antes dos cinco anos de idade. O nome da doença se deve ao fato 
de que as lesões aparecem mais em mãos, pés e boca. 
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NO BRASIL, TAXA DE INFECÇÕES HOSPITALARES ATINGE 14% DAS INTERNAÇÕES. 
15/05/2019 às 16h03 

No Brasil, estima-se que a taxa de infecções hospitalares atinja 14% das internações, de acordo com 

o Ministério da Saúde. O simples ato dos profissionais de saúde lavarem as mãos é fundamental para 

evitar essas infecções. Conscientizar para cuidados como esse é o objetivo do Dia Nacional do 

Controle das Infecções Hospitalares, celebrado hoje (15).  

“A maior e principal das ações de prevenção e controle é a higienização das mãos para evitar passar 

uma infecção entre os pacientes ou entre os profissionais de saúde”, explica a gerente de vigilância e 

monitoramento em serviços de saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Magda 

Costa. 

Outros fatores citados pela gerente como importantes na prevenção ao problema é a higienização 

dos ambientes onde estão os pacientes, dos leitos, isolar aqueles que já estão contaminados e a 

aplicação de protocolos de prevenção. 

O infectologista Adelino Freire Júnior, que coordena o controle de infecções do Hospital Felício 

Rocho, também destaca a higienização das mãos como “pedra fundamental” para o controle das 

infecções. “Ainda temos um número de higienização das mãos abaixo do que gostaríamos. É um 

método simples, barato, eficiente e ainda muito negligenciado”. Segundo ele, é preciso reforçar as 

ações de conscientização junto aos profissionais de saúde com ações como o Dia Nacional do 

Controle das Infecções Hospitalares. 
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SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA DUAS MORTES POR H1N1 EM GOIÂNIA. 
16/05/2019 às 11h25 

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quinta-feira (16) a morte de duas pessoas pelo 

vírus H1N1, em Goiânia. Essas são os primeiros óbitos confirmados este ano. Elas não tinham se 

vacinado contra a gripe e faziam parte dos grupos de risco. A taxa de vacinação ainda é considerada 

baixa na campanha de 2019. 

A primeira morte, de um homem de 53 anos e obeso, aconteceu no dia 24 de abril. Já a vítima foi 

uma idosa, de 81 anos. Ela morreu no dia 1º de maio. O exame que comprovou a doença foi feito no 

Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen). 

Segundo a Superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, o número de pessoas vacinadas 

ainda é baixo nos grupos de risco. “Estamos com 65% do público-alvo vacinado. Entre os idosos, 

estamos próximo da meta de 90%. Mas entre gestantes e crianças, por exemplo, o número é baixo”, 

disse. 
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UFRJ DESCOBRE O VÍRUS MAYARO, ‘PRIMO’ DO CHIKUNGUNYA. 
16/05/2016  às 14h28 

Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) descobriram um novo vírus em circulação 

no estado do Rio. O vírus é o mayaro , um primo do chikungunya e que causa doença com sintomas 

semelhantes ao deste, como intensas e incapacitantes dores nas articulações, que se prolongam por 

meses. Às informações foram divulgadas pelo O Globo. 

Desde 2015, pesquisadores alertavam para o risco de o mayaro, um vírus silvestre da Amazônia, se 

estabelecer nas grandes cidades do Sudeste. O estudo recé m-concluído mostra que o pior 

aconteceu. O mayaro está entre nós, afirma Rodrigo Brindeiro, um dos autores da descoberta e 

coordenador da Rede Zika da UFRJ. Como no caso do chikungunya, não existe vacina ou tratamento. 

Apenas os sintomas são tratados, de forma não específica. 

O mayaro é conhecido desde os anos 1950 nas Américas do Sul e Central. No Brasil, tem causado 

surtos isolados nos estados do Norte e Centro-Oeste. Transmitido por mosquitos florestais 

Haemagogus, os mesmos da febre amarela silvestre, ele deu sinais de que começara a se adaptar às 

cidades. 

Testes de laboratório mostraram que pode ser transmitido tanto pelo Aedes quanto pelo pernilongo 

comum (Culex), o que potencializa o risco de epidemia, destaca Amílcar Tanuri, coordenador do 

Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, onde o estudo foi realizado. 

A chegada do mayaro aumenta a dificuldade para controlar as doenças transmitidas por mosquitos 

num país mergulhado num abismo sanitário. Confundido com o chikungunya, o mayaro está no Rio 

desde 2016.  E a gravidade da descoberta é que os casos são autóctones. Isto é, as pessoas foram 

infectadas aqui, não viajaram para regiões endêmicas. São três casos, todos de Niterói e só 

identificados graças a um estudo molecular. Em escala populacional, os três episódios significam que, 

de cada cem pessoas com chikungunya, dez têm febre de mayaro, estima Brindeiro. 
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IDOSO DE 62 ANOS E BEBÊ DE 5 MESES MORREM VÍTIMAS DA GRIPE EM SALVADOR; Nº DE 

MORTES NA CAPITAL SOBE PARA OITO 
18/05/2019 às 11h48 

Um idoso de 62 anos e um bebê de 5 meses morreram vítimas da gripe, em Salvador, conforme informações 

divulgadas, neste sábado (18), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Com esses dois casos, ainda segundo 

o órgão, sobe para 8 o número de mortes causadas pela doença na capital baiana, este ano. 

De acordo com a SMS, o idoso que morreu morava no bairro de Itapuã e foi vítima de influenza A. No 
entanto, o órgão ainda aguarda resultado do exame laboratorial para verificar o subtipo do vírus. Já o 
bebê, morava na Liberdade e estava com H1N1. 
 
Seis das oito mortes por gripe registradas em Salvador este ano ocorreram no mês de maio. Sete das 
vítimas faziam parte do grupo prioritário da campanha de vacinação, mas não foram imunizadas.  
 
Segundo a SMS, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir contra a doença, mas tem baixa 
procura na cidade. 
 
Outras mortes por influenza 

A Bahia registrou, este ano, oito mortes em decorrência do vírus Influenza. Todas elas em Salvador. O 
primeiro registro de vítima foi um garoto de 10 anos, em abril. Além dele,  um garoto de 3 anos 
também morreu no começo deste mês. Os dois estavam com o tipo A da doença, que é o H1N1. 
Ainda neste mês, um homem de 55 anos também morreu pelo mesmo tipo da gripe. Três idosas, 
com idades de 73, 81 e 97 anos morreram em decorrência do tipo B da Influenza, que é o H3N2. 
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