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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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SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA MORTE DE ESTUDANTE DE CANOAS POR DOENÇA 

MENINGOCÓCICA 
05/07/2019 às 16h25 

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta sexta-feira (5) que uma adolescente de 14 anos 
morreu em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, com doença meningocócica do 
sorogrupo C, que é causada pela mesma bactéria da meningite meningocócica. A garota morreu na 

madrugada do dia 30 de junho. 

Conforme a Secretaria Municipal de Canoas, foi o segundo caso de doença meningocócica (também 

chamada de meningoccemia) na cidade este ano. O primeiro foi de um adulto, sem óbito. 

Diferente da meningite meningocócica, a meningoccemia não afeta somente a meninge, ou seja, a 
membrana que reveste o sistema nervoso central. No caso da adolescente, a doença provocou 

infecção generalizada. 

O nome da vítima não foi divulgado, e nem a secretaria estadual nem a muni cipal têm informações 

sobre se ela havia sido vacinada. 

Ações preventivas 

Após o registro da morte, a Prefeitura de Canoas adotou medidas preventivas para evitar novos 
casos. Nenhum caso de contágio foi registrado entre as pessoas que tiveram contato com a 

adolescente. 

De acordo com a prefeitura, o período de incubação da doença é de, no máximo, 10 dias, e, caso 
ocorra uma nova suspeita depois disso, não terá relação alguma com o caso anterior. A vacina para a 

doença está disponível nos postos de saúde. 

Sexta morte em 2019 

A adolescente de Canoas foi a sexta vítima de doença causada pela bactéria meningo, de acordo com 

levantamento da Secretaria Estadual de Saúde. Os outros cinco registros foram: 

Dois em São Leopoldo, Um em Viamão, Um em Alvorada, Um em Santa Maria. 

Três dos casos foram causados pela bactérica meningo tipo C, enquanto dois foram pelo tipo B e um 

não foi identificado. O número de casos registrados da doença neste  ano ainda não está disponível. 

Em 2018, o RS teve 79 casos e 11 óbitos por meningoccemia e meningite meningocócica. 
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SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA MAIS QUATRO MORTES POR DENGUE EM BAURU 
01/07/2019 às 19h25 

A Secretaria de Saúde de Bauru (SP) confirmou nesta segunda-feira (1º) o registro quatro novos casos 
de morte causados pela dengue, elevando para 32 o total de pessoas que morreram na cidade neste 

ano por complicações da doença. 

A prefeitura também atualizou o total de pessoas infectadas na cidade neste ano, número que chega 
agora a 25.208 notificações. Em relação ao balanço da semana passada divulgado pela Secretaria de 

Estado da Saúde, a cidade ganhou 693 novos casos da doença. 

Ainda de acordo com o balanço da prefeitura, a grande maioria desses casos (25.176) é formada por 

notificações autóctones (casos contraídos no município) e 32 casos são importados.  

De acordo com a prefeitura, estes novos casos tiveram início de sintomas entre 13 de janeiro e 22 de 
junho. A novidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é que houve uma redução de 99% nas 

notificações nas últimas semanas – desde o último dia 23 não há registro de casos. 

Ainda segundo a prefeitura, em virtude dessa queda nas notif icações na última semana, a cidade 

tecnicamente saiu da “situação de epidemia”. 

Epidemia histórica 

Na última grande epidemia em Bauru, em 2015, foram registrados em todo o ano 8.482 casos de 
dengue, com seis mortes. Com o anúncio atual, Bauru chega quase ao triplo 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. 

Apesar da situação, desde abril deste ano a cidade permanece sem o i nseticida utilizado para a 
nebulização que combate mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika e 

chikungunya. 

Segundo nota do Ministério da Saúde, já foram realizados novos pedidos do inseticida e a previsão 

de entrega era para o mês de junho, mas a prefeitura ainda não recebeu os produtos.  
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AMAZONAS TEM REDUÇÃO DE 35% NOS CASOS DE MALÁRIA NO PRIMEIRO SEMESTRE 
03/07/2019 às 21:33 

O Amazonas registrou cerca de 23,8 mil casos de malária no primeiro semestre deste ano. No mesmo 
período de 2018, foram 36,7 mil registros. Os números representam uma diminuição de 35%. Os 

dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do estado.   

Mais da metade das cidades amazonenses apresentaram redução nas notificações. Entre os 
melhores cenários está o município Envira, que passou de 76 casos, em 2018; para sete, em 2019. 

Uma redução de 90%. 

Essa diminuição também foi observada nas notificações no Alto Rio Negro. É o exemplo de São 
Gabriel da Cachoeira, que teve redução de 54%. Foram pouco mais de quatro mil registros, nos 

primeiros seis meses do ano; contra 8,8 mil, no ano passado. 

Mas, por outro lado, a malária cresceu de forma considerável em algumas cidades. Pauini, por 
exemplo, registrou 185% de aumento e está entre as cidades que vão na contramão dos bons 
resultados no estado. São 314 casos, somente neste ano; contra 110, no mesmo período do ano 

passado. 

A redução dos casos não tira a preocupação dos órgãos de saúde. Isso porque a doença ainda é 
avaliada como um grande problema a ser enfrentado não apenas no Amazonas como no Brasil. No 
estado, é a doença mais notificada. Ano passado, foram 73,3 mil casos. Neste ano – até o momento – 

pouco mais de 23,8 mil pessoas tiveram malária. 

E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas acredita que este número ainda pode crescer por 

conta do período de transmissão da doença, que segue até outubro.  

Malária é uma doença infecciosa transmitida mosquito Anopheles. Os principais sintomas são febre 
alta, calafrios, tremores, dor de cabeça. Na forma mais grave doença, pode ocorrer convulsão e 

hemorragias. 
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PERNAMBUCO REGISTRA PRIMEIRA MORTE POR DENGUE EM 2019 
04/07/2019 às 08h36 

Pernambuco registrou a primeira morte por dengue em 2019. A vítima foi uma adolescente de 12 
anos que morava no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, e morreu devido à doença 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti no dia 28 de abril, segundo a Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Sobe mais de 100% número de notificações de arboviroses 

A morte da jovem ocorreu em um hospital particular na capital pernambucana, onde estava 
internada com dengue tipo 1. A adolescente começou a apresentar febre, vômitos e manchas 

vermelhas pelo corpo no dia 24 de abril, de acordo com a prefeitura do Recife.  

No primeiro semestre de 2019, o Recife teve um aumento de 14% das notificações de dengue e uma 

diminuição de 24,6% dos casos confirmados da doença em comparação ao mesmo período de 2018.  

“A secretaria reforça o pedido para que a população adote as medidas de prevenção e controle do 
Aedes aegypti, assim como pede que mantenham as portas de suas casas abertas para os agentes de 

saúde ambiental e controle de endemias”, afirma a prefeitura em nota.  

Controle do mosquito 

Entre as estratégias adotadas no Recife para controle do mosquito Aedes aegypti, está a utilização 
das estações disseminadoras de larvicidas desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

Amazônia. Elas são armadilhas em que os próprios mosquitos espalham o larvicida nos criadouros.  

Ainda segundo a prefeitura, outras ações desenvolvidas na cidade são as cerca de três mil ovitrampas 
instaladas em 50 bairros; e as brigadas contra o Aedes aegypti, que treinam os moradores para 

engajá-los na identificação e eliminação de focos. 

Existe, ainda, o Centro de Mosquitos Estéreis, que busca conter a reprodução do mosquito 

transmissor da dengue esterilizando os machos e liberando-os no meio ambiente. 

Arboviroses no estado 

O número de casos suspeitos de arboviroses aumentou mais de 100% no estado no primeiro 

semestre de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. 

A quantidade de notificações de zika subiu 197,8%, os registros de dengue cresceram 123,1% e os de 
chikungunya aumentaram 115,9%, segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na 

quarta-feira (3). 

Os dados registrados se referem ao período entre os dias 30 de dezembro de 2018 e 29 de junho de 
2019. Ainda segundo o documento, foram notificadas em Pernambuco 56 mortes por arboviroses 
nos seis primeiros meses de 2019. No mesmo período do ano passado, houve registro de 52 óbitos, o 

que equivale a um aumento de 7,6%. 
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No primeiro semestre de 2019, foram registrados 32.952 casos suspeitos de dengue. No mesmo 

período no ano passado, o governo notificou 14.771 ocorrências.  

A quantidade de casos de dengue confirmados chegou a 6.901 neste ano e foram descartadas 7.452 
suspeitas. A secretaria também não repassou dados sobre as confirmações do mesmo período do 

ano passado. 

Com relação à zika, houve registro de 2.195 casos suspeitos, sendo 43 confirmados e 1.118 
notificações descartadas, no primeiro semestre de 2019. No comparativo com 2018, foram 737 
registros da doença. Os dados sobre as confirmações de zika nos seis primeiros meses de 2019 não 

foram divulgados pela secretaria. 

As notificações de chikungunya, segundo o boletim, chegaram a 4.407 nos seis primeiros meses de 
2019, quando foram confirmados 191 casos e descartados 2.089. Em igual período no ano passado, a 
secretaria notificou 2.041 suspeitas. Os dados sobre confirmações da doença em 2018 não foram 

disponibilizados pelo governo estadual. 
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