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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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FAMÍLIA É INTERNADA COM DOENÇA DE CHAGAS NO AC E SAÚDE SUSPEITA DE 

CONTAMINAÇÃO PELO AÇAÍ 
31/05/2019 às 12:18 

Uma família inteira está internada no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, com 

suspeita de doença de chagas. A mãe e os cinco filhos deram entrada na unidade nesta quinta-feira 

(30). 

O pai também está com suspeita da doença, mas ficou em casa e deve ir para o hospital até esta 

sexta (31). 

Conforme a coordenadora do laboratório de revisão da Vigilância Epidemiológica Regional do Juruá, 

Francisca Freitas, dos sete exames feitos, cinco deram positivo para a doença e outros dois 

inconclusivos. 

Os casos confirmados foram o da mãe, de 30 anos, e de quatro filhos com idades entre 10 e 15 anos. 

Uma menina de 5 anos e o pai tiveram os exames com resultado inconclusivo e, por isso, foram 

repetidos. 

“A mãe e as crianças estão todas fazendo os exames e já em tratamento. O pai ainda está em 

Marechal Thaumaturgo, porque, segundo a mãe informou, ele primeiro foi organizar os animais que 

eles criam para depois sair de lá. Até então, o estado de saúde deles é estável, estão bem. Se os 

exames não derem nenhuma alteração nas áreas da infectologia ou cardiologia, eles vão ser 

liberados para retornar para a cidade de origem para fazerem o tratamento em casa”, diz Francisca. 

Inseto 

A dona de casa Joana Correira, de 30 anos, é a mãe das crianças diagnosticadas com a doença. Ela 

conta que dois barbeiros foram encontrados na casa dela. 

“A gente não sabe se foi bem pelo açaí ou por uma água ou outro alimento. Sentimos febre alta, dor 

no corpo, inchaço, vômito e agora estamos recebendo o tratamento”, conta. 

Ela diz que não sabia identificar o barbeiro. Mas, uma equipe da saúde foi até a comunidade, tirou 

foto e identificou o inseto. 

Joana diz ainda que não acredita que tenha sido contaminada pelas fezes do barbeiro. Joseane 

Tonussi, cardiologista, é uma das médicas que acompanham os pacientes. Ela explica que, na 

Amazônia, a principal forma de contaminação da doença é pela ingestão do veneno. 

Ela vai cuidar para que a família não desenvolva problemas cardíacos. Todos estão sendo 

acompanhados por uma infectologista. 
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“Nesse caso específico, é um surto com seis pessoas envolvidas. O alerta que deixo é sobre os 

sintomas, que são síndrome febril por muito tempo, cansaço, fal ta de ar. Então, é preciso fazer o 

diagnóstico precoce, porque a medicação específica salva muitas v idas”, enfatiza. 

A coordenadora afirma que a suspeita é que a família tenha sido infectada pelo uso do açaí 

contaminado. 

“Até então, tudo indica que foi pelo açaí, que segundo a mãe é o que eles tomam bastante na 

comunidade. Mas, a investigação ainda não parou, temos uma viagem programada para o município 

para fazer toda essa investigação”, Francisca Freitas. 

Casos na região 

Em 2016, Francisco Maian da Costa, de 18 anos, e Celiana Silva, de 17, morreram após serem 

contaminados pela doença de chagas após ingerir açaí. 

A transmissão da doença de chagas ocorre pelas fezes do "barbeiro" depositadas sobre a pele da 

pessoa, enquanto o inseto suga o sangue. A doença pode ser transmitida pelo açaí quando o 

barbeiro se mistura aos grãos e acaba sendo moído junto com o fruto. 

Na mesma época, Francisca Adrielly, de 12 anos, irmã de Francisco, também acometida pela doença, 

ficou com lesão no coração e precisa tomar medicamentos periodicamente.  
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MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFIRMA 123 CASOS DE SARAMPO NO BRASIL EM 2019 
10/06/2019 às  08:51 

O Ministério da Saúde confirmou 31 novos casos de sarampo no Brasil no boletim epidemiológico de 

5 de junho, publicado na sexta-feira (7). A maioria desses casos ocorreu no estado de São Paulo, com 

21 novas confirmações. Além disso, o Pará registrou 5 novas confirmações de sarampo, assim como o 

estado do Rio de Janeiro. No total, o Brasil atingiu a marca de 123 casos até o momento, em 2019. 

Ainda há 348 casos notificados de sarampo sendo investigados no país, ou seja, sem confirmação por 

enquanto. 

No estado de São Paulo foram notificados 418 casos suspeitos de sarampo desde o início do ano até 

5 de junho. Desse total, 12,2% foram confirmados. Alguns casos são importados - pessoas que 

chegam ao país já com a doença - e outros são autóctones, isto é, pacientes que pegaram a doença 

no Brasil. A maioria dos casos, 41,2%, ocorre entre a população de 20 a 29 anos de idade. 

Já no Rio de Janeiro, a notificação de casos de sarampo alcançou a marca de 36 casos, sendo 

somente 7 confirmados. A confirmação mais recente foi em Paraty, cidade que enfrenta um surto de 

sarampo. A incidência maior é nos menores de 1 ano de idade. 

No caso do Pará, o estado recebeu a notificação de 132 casos suspeitos de sarampo e confirmou 53 

deles até 5 de junho. A faixa da população mais atingida no estado tem de 15 a 19 anos de idade. 

Embora o Ministério da Saúde tenha cogitado realizar uma campanha nacional de vacinação, na 

sexta-feira o ministro Luiz Henrique Mandetta descartou essa hipótese. Entretanto, ele garantiu que 

os estados que solicitarem a vacina contra sarampo ao governo federal a receberão com prontidão. 

"A partir do momento em que [os estados] vão solicitando as vacinas, o Programa Nacional de 

Imunizações está pronto para abastecer todas as unidades do Brasil, mas como campanha, não", 

esclareceu o ministro. 

Somente ao estado de São Paulo, onde os índices da doença têm aumentado, serão enviadas 3 

milhões de doses de vacina contra o sarampo. Uma campanha estadual começa nesta segunda-feira 

(10). 
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PACIENTE DE 59 ANOS MORRE POR COMPLICAÇÕES DA GRIPE H1N1 E É 15ª VÍTIMA EM MS 
15/06/2019 às 10:47  

Mais um paciente morreu por complicações da gripe H1N1 em Mato Grosso do Sul e é a 15ª vítima 

da doença no estado. O paciente Antônio Onofre Coenga, 59 anos, estava internado no HUMAP 

(Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) e faleceu nesta se xta-feira (14). 

Segundo informações do Hospital, o paciente estava internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) 

Adulto e até esta sexta-feira (14), a gripe H1N1 era apenas uma suspeita. Entretanto, exame coletado 

em Bela Vista confirmou a doença. 

Inicialmente, Antônio foi internado em Bela Vista, a 324 km de Campo Grande, e depois 

encaminhado para o HU da Capital. Ele tinha diversos problemas de saúde, o que poderia ter levado 

à complicações pela gripe H1N1. 

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande ainda não confirmou a doença e disse que 

informações concretas devem ser divulgadas na segunda-feira (15). “O caso vai entrar em 

investigação”, diz a Secretaria. 

17 mortes por Influenza em MS 

Dados do Boletim Epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) desta semana mostram que 

MS já registrou 17 mortes por Influenza, sendo 14 óbitos por H1N1, um por Influenza A H3 e duas 

por Influenza A não subtipado. 

Antônio é a 15ª vítima de H1N1 no estado e a doença já matou mais do que em todo o ano de 2018, 

quando foram registradas 11 mortes. Para evitar a transmissão da H1N1, a SES orienta que as 

pessoas evitem contatos sociais desnecessários, visitas a hospi tais, apertos de mão, abraço e beijos e 

também não deve partilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Outras medidas 

preventivas são a higienização das mãos e cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar.  
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RIO ESTÁ SEM INSETICIDA PARA COMBATER DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA 
10/06/2019 às 23:26 

O estado do Rio de Janeiro está com falta de inseticidas utilizados no controle de mosquitos Aedes 

Aegypti adultos, transmissores da zika, da chikungunya e da dengue. A normalização do estoque 

depende de repasse dos inseticidas pelo Ministério da Saúde, que são comprados por meio de 

licitação internacional. 

As informações são superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde 

(SES), Mário Sérgio Ribeiro, durante audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). “Nossa expectativa é que os números de casos 

diminuam com a chegada do inverno para não termos que depender tanto dos inseticidas”, disse. 

Estatística 

Ribeiro apresentou dados atualizados da Secretaria de Estado de Saúde das arboviroses. Entre 

janeiro e 4 de junho deste ano, houve 41.888 casos de chikungunya, 20.622 casos de dengue e 1.005 

pessoas infectadas por zika. Ao todo, 13 pessoas morreram, todas vítimas da chikungunya, sendo 10 

no município do Rio. 

A presidente da Comissão de Saúde da Alerj, deputada Martha Rocha (PDT), declarou estar 

preocupada com a situação. “Temos um diagnóstico alarmante. Já foram 13 mortes por chikungunya 

este ano, sendo que os especialistas ainda afirmam que a doença não é totalmente conhecida . 

Também há constantes falhas no diagnóstico e agora a notícia do desabastecimento de inseticidas. 

Vejo dias muito difíceis no setor de saúde estadual”, disse. 

O deputado Márcio Gualberto (PSL) disse ser necessária uma melhor campanha de conscientização 

da população. “É preciso mudar a cultura para que a população faça a prevenção contra o mosquito 

dentro de casa, não deixando água parada, entre outras ações. Também acho que deva ter uma 

maior integração entre os poderes públicos municipais, estadual e federal para superarmos as 

epidemias”, disse. 

Ministério da Saúde 

Em uma nota informativa divulgada no dia 30 de maio, o Ministério da Saúde informou que a  

Secretaria de Vigilância em Saúde está trabalhando na tentativa de minimizar os problemas causados 

pela falta do inseticida. Segundo a nota, devido ao desabastecimento, que atingiu não apenas o Rio 

de Janeiro, mas também outras unidades da Federação, houve a tentativa de empréstimo do 

inseticida com outros países da América do Sul, mas não havia disponibilidade do produto. 

"Dessa forma, devido o desabastecimento, reforça-se a necessidade da intensificação das ações de 

rotina visando diminuir a transmissão de casos, com a realização de visita casa a casa, resgate de 
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imóveis pendentes, mobilização da população e mutirões de limpeza. As ações de controle vetorial 

devem ser planejadas para serem executadas de forma permanente, promovendo a articulação 

sistemática com todos os setores do município (educação, saneamento, limpeza urbana, etc.)", 

informa a nota. 

De acordo com dados divulgados pelo ministério, o estado do Rio recebeu 17.800 litros de inseticida 

para combater o Aedes Aegypti ao longo do ano de 2018 e 4.800 litros até o dia 30 de abril. 
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BELO HORIZONTE CONFIRMA QUASE 39 MIL CASOS DE DENGUE EM 2019 
14/06/2019 às 17:56 

A Secretaria Municipal de Saúde informou, nesta sexta-feira (14), que o número de casos 

confirmados de dengue subiu para 38.868 em Belo Horizonte. O número de mortes da cidad e 

continua o mesmo do último balanço, 12 óbitos. 

De acordo com a secretaria, ainda há mais de 55 mil casos pendentes de resultados. Outros 11 mil 

foram investigados e descartados. A região que apresenta mais casos confirmados é a do Barreiro, 

com mais de 11 mil, seguida pela região Nordeste, com 6 mil. 

O mês com mais mortes foi abril, totalizando oito. Em fevereiro houve duas e, em março e em maio, 

foi registrado um caso em cada mês. O órgão disse que oito dos 12 óbitos ocorreram em pacientes 

que já tinham outras doenças que contribuíram para complicações. 

A Secretaria ainda informou que com a chegada do inverno, as ações implantadas para combate ao 

mosquito foram gradativamente desativadas. Entretanto, os atendimentos e a assistência à 

população com sintomas da doença permanecem nos 152 centros de saúde e nas noves Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs) da cidade. 

Chikungunya 

Em 2019, foram confirmados 47 casos da doença, dentre as quais 12 foram contraídos no municípios, 

dez de outros locais e 25 com origem desconhecida. 

Zika 

Ainda neste ano, foram notificados 228 casos para a doença na capital mineira. Um caso foi 

confirmado, 131 foram descartados e 96 permanecem em investigação. 

Minas Gerais 

No estado, foram confirmadas 74 mortes por dengue, de acordo bom o boletim da última terça-feira 

(11). A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que 127 óbitos estavam sob investigação. 

A cidade com maior quantidade de mortes é Uberlândia, no Triângulo Mineiro, totalizando 14. 12 

pessoas morreram em Betim, na Região Metropolitana. 
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