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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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COM QUASE 30 CASOS DE MENINGITE NOTIFICADOS, SAÚDE DO AC NEGA SURTO DA 
DOENÇA 
28/06/2019 às  09h32 

 

 

Com oito casos de meningite confirmados e outros 29 notificados, a Secretaria de Saúde do Acre 

(Sesacre) nega que o estado passe por um surto da doença. O caso mais recente da doença foi 

confirmado em uma criança de 1 ano, que está internada no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro 

do Sul. 

 

Em Rio Branco, um homem de 58 anos, que saiu do hospital de Senador Guiomard, e uma mulher de 

37 anos, da cidade de Feijó, estão internados com meningite bacteriana no Hospital de Urgência e 

Emergência (Huerb). 

 

O homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a quarta-feira (19). Na quinta 

(20), foi feito o exame para saber do que se tratava, e ficou confirmado o caso da meningite 

bacteriana – meningocócica. 

 

A paciente de Feijó deu entrada no Huerb no sábado (22) e foi internada no leito de isolamento da 

Sala de Emergência Clínica em estado estável. 

 

Normalidade 

Porém, a Sesacre afirma que não houve aumento dos casos acima do normal em relação aos seis 

meses do ano passado. Entre janeiro e junho do ano passado, foram notificados 31 casos suspeitos 

de meningite bacteriana. 

 

Destes, 12 foram confirmados e cinco pessoas morreram. Durante todo ano, a Saúde confirmou 61 

casos da doença. 

 

“A gente tem esses casos durante o ano, sempre houve. Ressaltando que não estamos passando, no 

momento, por uma epidemia de meningite , não existe um surto. Está dentro da normalidade”, 

reforçou o diretor de Assistência à Saúde da Sesacre, Wilson Afonso.  

 

Sobre o caso da criança internada em Cruzeiro do Sul, o diretor acrescentou que ela é moradora zona 

rural do município de Ipixuna, no Amazonas. 

 

“Ela está isolada e ainda não foi identificado o agente causador da meningite, pode ser viral ou 

bacteriana”, acrescentou. 

 

Vacinação 
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O diretor aconselhou ainda que os pais mantenha a caderneta de vacinação dos filhos em dia. A rede 

pública disponibiliza quatro tipos de vacinas contra a doença. Há ainda uma vacina de reforço para 

adolescentes entre 11 e 14 anos. 

 

“Se a pessoa quiser, tem criança e a carteira de vacina não está atualizada, pode atualizar em um 

posto de saúde do município. A vacina é disponibilizada”, finalizou. 
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SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA 2ª MORTE PELO VÍRUS H1N1 NO SUL DE MINAS 
26/06/2019 às 18h19 
 

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta quarta-feira (26) a 2ª morte pelo vírus H1N1 no Sul 
de Minas. A morte foi registrada em Pedralva (MG). Um outro caso já havia sido confirmado 
anteriormente em Campo Belo. 

A secretaria não divulgou informações sobre a vítima de Pedralva. No dia 23 de maio, foi confirmada 
a morte de um homem de 54 anos em Campo Belo. 

Até o momento, são 22 mortes registradas pelo vírus em Minas Gerais. No Sul de Minas, a Secretaria 
de Saúde informou que já foram confirmados 14 casos de contaminação pelo vírus influenza em sete 
cidades. Desses casos, dois evoluíram para morte devido ao subtipo H1N1. 

Confira abaixo onde já foram confirmados casos de influenza no Sul de Minas: 

Varginha - 5 casos 

Três Corações - 3 casos 

Lavras - 2 casos 

Campo Belo - 1 caso / 1 morte 

Cristais - 1 caso 

Pedralva - 1 caso / 1 morte 

Poços de Caldas - 1 caso 
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PUXADO POR SP E MG, NÚMERO DE MORTES POR DENGUE CRESCE 163% EM UM ANO 
26/06/19 às 07h27  

O número de mortes causadas por dengue mais do que dobrou em um ano no país: saltou de 139 no 

primeiro semestre de 2018 para 366 no mesmo período deste ano, um aumento de 163%.  

Os dados constam no boletim mais recente do Ministério da Saúde sobre doenças transmitidas pelo 

Aedes aegypti, que inclui casos registrados até 8 de junho.  

É o maior número de mortes desde 2015, quando a dengue matou 752 pessoas.  

O estado de São Paulo lidera o ranking de óbitos, com 145 registros.  

É seguido por Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, com 79, 29 e 24 casos, respectivamente. A 

quantidade de casos prováveis de dengue (que inclui também os suspeitos) aumentou ainda mais no 

período: saltou de 170.628 para 1.127.244, um aumento de 561%. 

Os estados com maior incidência da doença por 100 mil habitantes foram Minas Gerais, Goiás e 

Mato Grosso do Sul, com 1.804, 1.230 e 1.164 casos. O pico deste ano foi em abril.  

A circulação de um sorotipo diferente do vírus da dengue, mudanças climáticas e a urbanização sem 

planejamento ajudam a explicar o crescimento, segundo infectologistas consultados pela Folha.  

Neste ano, predomina o sorotipo 2 da dengue no país, segundo o Ministério da Saúde. É mais 

agressivo do que o sorotipo 1 e o 4, que circulavam com mais intensidade –o vírus tem ainda um 

quarto subtipo, o 3.  

Frequente em análises no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o tipo 2 circulou com maior 

força pela última vez em 2008 no país. Como muitas pessoas não foram infectadas pelo sorotipo 2 e, 

por isso, não foram imunizadas, ficam mais suscetíveis à contaminação, explica Marcelo Burattini, 

professor do departamento de Infectologia da Unifesp. 
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O infectologista acredita que, por causa dessa mudança no sorotipo, o cenário no ano que vem pode 

ser pior, já que haverá mais mosquitos portando o tipo 2. A dinâmica dos sorotipos faz a dengue ser 

uma doença cíclica, com alternância de epidemias, como mostram dados de anos anteriores.  

As temperaturas elevadas e o alto volume de chuvas registrados neste ano também podem ter 

contribuído para o crescimento nos números. No estado de São Paulo, por exemplo, o verão deste 

ano foi o quinto mais quente da história, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).  

Historicamente, a incidência de dengue costuma aumentar no verão e diminuir a partir de abril. "A 

peculiaridade deste ano foi que os casos começaram a aumentar antes do esperado", diz Melissa 

Falcão, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. "E o término da epidemia também será 

mais tardio."  

A dengue é transmitida pelo Aedes aegypti, que se prolifera em água parada. Os sintomas mais 

comuns da doença são febre alta, dores musculares e nos olhos, mal estar, perda de apetite e dor de 

cabeça.  

Usar repelente, especialmente no início da manhã e no fim da tarde, e eliminar possíveis criadouros, 

como vasos de plantas, pneus e garrafas plásticas, são formas de prevenir a doença.  

O Ministério da Saúde afirmou, em nota, que realiza ações de prevenção e combate ao mosquito 

transmissor da doença em conjunto com estados e municípios. E que cabe às autoridades locais 

executar as ações, que incluem visitas de agentes para eliminar criadouros.  

A pasta também diz que oferece apoio técnico e insumos para combater o inseto. O investimento em 

ações de vigilância em saúde, incluindo de combate ao Aedes aegypti, foi de R$ 1,9 bilhão em 2018, 

segundo o governo.  

Em meio ao aumento de casos, o ministério anunciou em abril a ampliação dos testes com mosquitos 

Aedes aegypti contaminados pela bactéria Wolbachia. Ela é capaz de reduzir a capacidade do inseto 

de transmitir o vírus da zika, chikungunya e febre amarela. 
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Após os testes, o método deve ser incorporado ao SUS. De acordo com a pasta, o método é seguro 

para as pessoas e para o ambiente, pois a Wolbachia vive apenas dentro das células dos insetos. 

Foram investidos R$ 22 milhões na iniciativa.  

Número de mortes por dengue cresce 163% em um ano 

2019: 366 

2018: 139 

2017: 107 

2016: 318* 

2015: 752 

*O número é referente ao boletim do ano de 2016, não ao de 2017, que traz o número atualizado, 

mas não está disponível no portal do Ministério da Saúde 

Estados com mais óbitos 

São Paulo: 145 

Minas Gerais: 79 

Goiás: 29 

Distrito Federal: 24  

Mato Grosso do Sul: 23 
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SECRETARIA DE SAÚDE DE UCHOA CONFIRMA TERCEIRA MORTE POR DENGUE NESTE ANO 
28/06/2019 às 20h00 

 

A Secretaria de Saúde de Uchoa (SP) confirmou na tarde desta sexta-feira (28) a terceira morte 

causada pela dengue no município em 2019. 

De acordo com o órgão, a vítima, que não teve o sexo divulgado, tinha 72 anos. Ela apresentava 

comorbidades e estava internada na Santa Casa de Catanduva (SP). 

A cidade enfrenta uma epidemia com 497 casos confirmados da doença. As outras duas mortes 

aconteceram no mês de abril. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/06/28/secretaria-de-saude-de-uchoa-confirma-terceira-morte-por-dengue-neste-ano.ghtml

