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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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SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA CASO DE INFLUENZA A EM ALÉM PARAÍBA, MG 
21/05/2019 16h13 

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou um caso de Influenza A Sazonal/H3 em Além Paraíba. A 

informação foi confirmada ao G1 nesta terça-feira (21) pela coordenadora de Vigilância em Saúde, 

Juliana Cristina Silva. 

De acordo com a coordenadora, a paciente, de 47 anos, é moradora da cidade de Sapucaia (RJ), que 

fica a aproximadamente 28 quilômetros de Além Paraíba, onde ela foi atendida. A mulher deu 

entrada no Hospital São Salvador no dia 8 de maio. 

Segundo Juliana Cristina, a paciente é obesa, hipertensa e não foi vacinada na campanha que está 

em andamento em todo o país. Dois dias antes da internação, a mulher relatou aos funcionários do 

hospital, os sintomas de febre, tosse, dor de garganta e dispneia.  

Ainda conforme informações da Vigilância em Saúde, no dia 8 de maio a paciente iniciou o 

tratamento, evoluindo com melhora do quadro e teve alta do hospital na semana passada.  
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AVANÇO DA DENGUE LEVA PREFEITURA A DECRETAR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA 

SAÚDE EM PRESIDENTE PRUDENTE 
23/05/2019 16h03 

O prefeito Nelson Roberto Bugalho (PTB) decretou na tarde desta quinta-feira (23) situação de 

emergência na saúde, em Presidente Prudente, em razão do avanço nos registros de casos de 

dengue na cidade. 

O decreto assinado por Bugalho vale por 180 dias e aponta que “a situação atual  enfrentada pelo 

município demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 

envolvendo ampla mobilização da sociedade na adoção de providências eficazes no combate ao 

mosquito Aedes aegypti”. 

No total, a cidade já registra oficialmente neste ano 1.085 casos positivos de dengue, com 18 

importados de outras localidades e 1.067 autóctones, conforme o balanço mais recente divulgado 

nesta quinta-feira (23) pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Além disso, a Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) já confirmou um caso de morte de uma 

pessoa vítima da dengue em Presidente Prudente neste ano, uma mulher de 49 anos, moradora do 

Parque Alvorada. 

Também já foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz amostras de sangue de uma outra 

mulher, de 37 anos, moradora do Residencial Itapuã, que morreu na última sexta-feira (17). Na 

Certidão de Óbito dela, consta a dengue hemorrágica como uma das causas da morte.  
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PARAÍBA TEM QUINTO CASO DE MALÁRIA EM 2019 CONFIRMADO, DIZ SECRETARIA DE 

SAÚDE DO CONDE. 
21/05/2019 

O quinto caso de malária foi confirmado no município do Conde, Litoral Sul da Paraíba, nesta 

segunda-feira (20). De acordo com a secretária de saúde da cidade, Renata Martins, uma mulher de 

27 anos deu entrada no pronto atendimento na última sexta-feira (17) com os sintomas 

semelhantes. 

A malária foi confirmada após a realização do exame de sangue, cujo resultado foi divulgado nesta 

segunda-feira. A mulher é moradora do Conde e, após ser comunicada sobre o resultado positivo 

para a malária, informou que está viajando, mas que retornaria para iniciar o tratamento.  

A paciente não será transferida para o Hospital Universitário (HU) Lauro Wanderley, da Universidade 

Federal da Paraíba, em João Pessoa, porque não está inserida em um grupo de risco e está na fase 

inicial da doença. 

O tratamento vai ser realizado em casa, com medicamentos. De acordo com a secretária, a paciente 

mora na mesma região das pessoas dos outros 4 casos. "Quando antes tratar, melhor, para evitar 

que outro mosquito seja vetor da doença", explicou Renata. 

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. 
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SAÚDE REGISTRA 19,8 MIL CASOS DE DENGUE NO DF EM 2019 
21/05/2019 19h05 

 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) divulgou, nesta terça-feira (21), novo boletim 

epidemiológico sobre a dengue na capital. Segundo os dados, entre janeiro e o dia 11 de maio, houve 

19.812 notificações da doença no Distrito Federal. O número 12 vezes maior que o registrado no 

mesmo período do ano passado, quando foram 1.676 casos. 

A alta no número de ocorrências também causou um salto nos registros de morte pela doença: já 

foram 16 em 2019, contra apenas uma nos primeiros cinco meses do ano anterior. A pasta ainda 

investiga outras quatro suspeitas de morte por dengue. 

Do total, a Secretaria de Saúde considera que 17.304 são casos prováveis da doença, transmitida 

pelo mosquito Aedes aegypti. Também foram contabilizados 30 casos graves, em que as pessoas 

sobreviveram, e 279 ocorrências de dengue com sinais de alarme. 

Segundo o diretor de Vigilância Epidemiológica da SES, Délmason Carvalho, uma das causas para o 

aumento é maior o aparecimento de casos do vírus do tipo II da dengue, mais agressivo e resistente 

a anticorpos. 
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MORCEGO INFECTADO COM RAIVA É ENCONTRADO NO BAIRRO ÁGUA DOCE EM JUNDIAÍ 
22/05/2019 15h59 

A Prefeitura de Jundiaí (SP) divulgou nesta terça-feira (21) que mais um morcego infectado com raiva 

foi encontrado na cidade. O caso foi registrado no bairro Água Doce e é o quarto confirmado em 

Jundiaí. 

Por conta disso, equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) fazem uma ação preventiva na 

região do Água Doce a fim de identificar novos focos, além de conferir a vacinação dos animais 

domésticos dos moradores. 

De acordo com o veterinário da UVZ, Luis Gustavo Grijota Nascimento, os outros animais infectados 

com raiva foram localizados nos bairros Parque Centenário (dois nos dias 7 de janeiro e 8 de março) e 

Champirra (29 de março). A situação evidencia a circulação do vírus nas espécies silvestres.  
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IDOSO DE 69 ANOS MORRE VÍTIMA DE H1N1 EM SALVADOR; ÓBITOS POR INFLUENZA 

SOBEM PARA 9 NA CAPITAL 
24/05/2019 14h59 

Um idoso de 69 anos morreu vítima da gripe H1N1 em Salvador. A informação foi divulgada pela 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta sexta-feira (24). O homem, que fazia parte do grupo de 

risco, não chegou a ser vacinado. 

Ainda conforme o órgão, com esse caso, subiu para 9 o número de óbitos causados pela influenza, 

sete delas apenas no mês de maio 

A Bahia registrou, este ano, 9 mortes em decorrência do vírus Influenza. Todas elas em Salvador. O 

primeiro caso 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. 
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