
      

 

PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

  

  

 

 

 

 

 

CLIPPING 
 

 

 

 

 

Recife 

 22/06/2019 



1 

 
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 e-mail: cievs@recife.pe.gov.br / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: 

http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

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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NÚMERO DE CASOS DE DENGUE EM 2019 É O SEGUNDO MAIOR EM 10 ANOS EM MG 
18/06/2019 às 13h10 
 

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta terça-feira (18), mostram que o 
número de casos de dengue registrados em 2019 é o segundo maior desde 2010, ficando atrás 
apenas de 2016. 
 
O estado já registrou neste ano 421.832 casos prováveis, que incluem os confirmados e os suspeitos. 
Em 2016, foram 519.050 casos. 
 
De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes 
aegypti, em relação à dengue, tem sido observado um padrão: um ano epidêmico seguido por dois de baixa 
transmissão. Os outros anos com maior incidência da doença no estado foram 2013, com 414.719 registros, e 
2010, com 212.502. 
 
Mortes 
Ainda de acordo com a SES, o número de mortes em decorrência da doença em 2019 já chega a 77 
em Minas Gerais. 
A cidade com maior quantidade de óbitos é Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde 14 pessoas 
morreram. Em seguida, aparecem Belo Horizonte e Betim, na Região Metropolitana, com 12 mortes 
cada. 
Outros 139 óbitos estão em investigação, de acordo com a secretaria. 
 
Chikungunya e zika 
Ainda segundo a SES, em relação à chikungunya, Minas Gerais registrou 2.435 casos prováveis da 
doença em 2019. Até o momento, foi notificado um óbito em investigação. 
Já em relação à zika, foram registrados 1.193 casos prováveis. 
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DOENÇA DE CHAGAS: SOBE PARA 33 NÚMERO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EXPOSTOS 

A SURTO EM PE 
19/06/2019 às 15:07 

Todos os 77 pacientes de um evento religioso, em abril, no município de Ibimirim, no sertão 
pernambucano, onde ocorreu um surto de doença de Chagas, já fizeram coleta de sangue para 
análise. Até o momento, 26 pessoas tiveram resultados que positivaram para a enfermidade. Além 
delas, outras sete pessoas apresentaram sintomas da enfermidade, mesmo com resultados 
negativos, e estão também em acompanhamento médico. Dessa maneira, sobe para 33 o número 
dos pacientes em tratamento para doença (os 26 com confirmação laboratorial mais os sete que 
estão sintomáticos). A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (19) pela Secretaria 
Estadual de Saúde (SES).  

O tratamento medicamentoso é feito com o medicamento benzonidazol, produzido exclusivamente 
pelo Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (LAFEPE). Desses, 15 foram internados no Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), com 12 altas. Outros três continuam internados, estáveis, e 
recebe, a assistência da equipe multiprofissional do serviço. Um paciente foi atendido em uma 
unidade privada de saúde e também já recebeu alta.  

A SES ressalta que tem realizado a investigação do surto coma 6a Regional de Saúde e com o 
município de Ibimirim. Também está sendo feita busca ativa dos participantes do evento e 
organizado o fluxo de atendimento dessa população. Todos os envolvidos no episódio estão inseridos 
na investigação.  

Ainda foi realizada visita no local do ocorrido e às casas do entorno (raio de 150 metros), não sendo 
encontrado nem o barbeiro nem vestígio do inseto. Também estão sendo visitados os locais que 
forneceram alimentação para o evento. 

A secretaria ainda informou que o trabalho de investigação, além de prestar a assistência necessária 
aos envolvidos no evento, tem como objetivo descobrir a provável forma de transmissão da doença 
nesse surto, o que ainda está sendo investigado.   
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SÉTIMO CASO DE DOENÇA DE CHAGAS PROVENIENTE DE UARINI, NO AM, É CONFIRMADO 

POR FVS  
19/06/2019 às 18h55  
 

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirmou nesta quarta-feira (19) um 
novo caso de Doença de Chagas Aguda de Transmissão Oral procedente de Uarini (a 565 quilômetros 
de Manaus), onde seis pessoas já haviam tido confirmação da doença. O sétimo caso é de uma 
paciente de 36 anos residente de Tefé (a 523 quilômetros a oeste de Manaus), que esteve em Uarini 
no período de 2 a 28 de maio de 2019. 
 
Ao retornar para o município, a paciente apresentou febre e dores no corpo e procurou atendimento 
médico. Foi realizada a coleta de sangue para identificação de malária, que apresentou resultado 
negativo. Com a persistência dos sinais e sintomas, foi realizada nova coleta de sangue, que 
apresentou resultado positivo para Doença de Chagas Aguda. 
Segundo a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde 
(CIEVS), da FVS-AM, Liane Souza, a paciente relatou o consumo de açaí durante a permanência em 
Uarini. 
 
“Ao investigar o caso, a paciente consumiu o açaí do mesmo fornecedor dos primeiros casos 
confirmados da doença”, disse Liane, acrescentando, ainda, que a FVS aguarda o resultado de outros 
40 exames realizados a partir de amostras de sangue. 
 
A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, afirma que a FVS é pioneira no país na capacitação 
dos microscopistas para, além de identificarem o parasita da malária, detectarem o protozoário 
Trypanossoma cruzi - agente da Doenças de Chagas. “Dessa forma, é possível detectar precocemente os 
casos e instituir, de imediato, o tratamento da doença, o que reduz o risco de formas graves e óbitos”, 
destacou. 
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RIO PRETO CHEGA A 13ª MORTE POR CAUSA DA DENGUE E REGISTRA 26 MIL CASOS 
19/06/2019 às 18h55 

São José do Rio Preto (SP) confirmou a 13ª morte por causa da dengue neste ano. O balanço foi 
divulgado nesta sexta-feira (19) pela Secretaria de Saúde. 
 
De acordo com o órgão, a vítima é um idoso de 66 anos que possuía comorbidades. Ele começou a 
sentir os sintomas no dia 3 de maio e morreu quinze dias depois. 
 
Os exames foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que confirmou a infecção por 
dengue. 
 
Ainda segundo a Secretaria de Saúde, o município vive uma epidemia da doença com 26.380 casos 
confirmados. 
 
Apenas em uma semana, 2.360 novos moradores foram infectados pelo vírus transmitido pelo 
mosquito Aedes aegypti. Outros 7.390 casos já foram descartados e 3.210 continuam sendo 
investigados. 
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SURTO DE SARAMPO EM SP JÁ CONTABILIZA 32 CASOS; PREFEITURA FAZ CAMPANHA DE 

VACINAÇÃO 
19/06/2019 às 19:18 

A cidade de São Paulo vive em 2019 um surto de sarampo: são 32 casos confirmados da doença em 
São Paulo até 18 de junho, 8 deles importados e outros 24 ainda em investigação. No ano passado, a 
capital não registrou nenhum caso da doença. 
 
Para combater a doença, a Prefeitura promove, desde o dia 10 de junho, uma campanha de 
vacinação. Mas a adesão está baixa: até o momento apenas 0,2% do público-alvo foi imunizado. A 
campanha vai até dia 12 de julho. 
 
A campanha da Prefeitura tem como objetivo atingir 2,9 milhões de paulistanos mas, até o 
momento, só 5.800 pessoas se vacinaram. O público-alvo é composto por pessoas entre 15 e 29 anos 
que podem ter deixado de tomar as duas doses necessárias, aplicadas aos 12 e aos 15 meses de 
idade, segundo o calendário nacional. 
 
Até o momento não há mortes por sarampo registradas na cidade. Em todo o estado já são 66 casos 
este ano. Antes do surto atual a cidade de São Paulo estava há quase quatro anos sem registrar 
infecção pela doença. 
 
Além das vacinas disponíveis nos serviços de saúde da capital a Prefeitura está investindo também 
em mutirões e ações de porta em porta nos bairros onde há casos suspeitos nas proximidades. 
Nesta quarta-feira (19) houve campanha no Jardim Bandeira, na Zona Norte. Mais de mil doses 
foram aplicadas nos moradores da região. Muitos tomaram a vacina porque não tinham certeza se já 
tinham recebido as duas doses necessárias. 
 
Na quinta-feira (20) um mutirão de vacinação será realizado durante a Marcha Para Jesus, evento 
evangélico que acontece na Zona Norte da capital. Serão seis postos volantes espalhados pelo evento 
com 160 profissionais da saúde. Um dos postos será montado na Rua Paineira do Campo, 902, em 
Santana. 
 
"Esse público é um público jovem muitas vezes não completou todas as doses da vacina, é um 
público que não comparece às unidades básicas de saúde, não procura tanto os serviços de saúde, 
então nós temos essa abordagem, esse foco de campanha", explica Solange Maria de Saboia e Silva, 
coordenadora da vigilância em saúde da Prefeitura de São Paulo. 
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