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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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DENGUE TEM 584% MAIS CASOS E 233% MAIS MORTES EM 2019 ATÉ AGORA 
15/07/2019 às 21:55 

A dengue causou a morte de 443 pessoas em todo o país este ano, até o dia 30 de junho, segundo 
dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O número é 233% maior que as 133 mortes registradas 
no mesmo período de 2018. Foram registrados 1.281.759 casos de dengue no país, ante 183.829 

casos em período igual do ano passado – alta de 584%, segundo a pasta. 

A região Sudeste apresenta o maior índice epidêmico, com 1.040 casos por 100 mil habitantes, 
seguida pelo Centro-Oeste, com 1.038 casos a cada 100 mil pessoas. Os estados de Minas Gerais (2 
034 por 100 mil), Goiás (1.395/100 mil) e Mato Grosso do Sul (1 267/100 mil) destacam-se pela maior 
incidência de infectados. São Paulo tem 902 casos a cada 100 mil habitantes. A doença é transmitida 

pelo mosquito Aedes aegypti. 

Chikungunya 

Até 30 de junho, este ano, foram registrados 79.788 casos de chikungunya, doença também 
transmitida pelo Aedes aegypti, em todo o país. No mesmo período do ano passado, foram 68.524 – 
aumento de 16,4%. A região Sudeste apresenta incidência mais elevada, de 70,6 casos a cada 100 mil 

habitantes – no Rio de Janeiro, a proporção é de 330 casos por 100 mil pessoas. 

De janeiro ao fim de junho, este ano, a doença causou a morte de 21 pessoas – 19 no Rio de Janeiro, 
1 na Bahia e 1 no Distrito Federal. Também foram registrados, até 15 de junho deste ano, 7.705 
casos prováveis de zika no país – em 2018, no mesmo período, eram 5.601. Neste ano, não foram 

confirmados óbitos por zika. 
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ADOLESCENTE MORRE NA BAHIA APÓS CONTRAIR GRIPE H3N2 
16/07/2019 às 14h12 

A adolescente Giovanna Marson, de 17 anos, estava em excursão a Porto Seguro (BA) com a escola 
quando apresentou sintomas da gripe H3N2. Ela foi internada no sábado (13) mas morreu na 
madrugada de domingo (14). No início, a suspeita é de que a menina houvesse contraído a  gripe 
H1N1. No entanto, os exames feitos pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade mostraram que se 

tratava do outro vírus, que é um subtipo do vírus influenza A.  

O exame confirmou que outras duas adolescentes tiveram contato direto com a menina e também 
estão com a doença. Elas seguem internadas na região, mas não há notícias sobre o estado de saúde. 

As informações são do G1. 

Segundo o Ministério da Saúde, até o início de julho, o País registrou 497 mortes pelo vírus influenza, 
sendo 44 casos (8,9%) causados pelo subtipo H3N2. Além dele, 314 mortes foram causadas pelo 

H1N1, 108 pela influenza A não subtipada e 31 pelo tipo B. 
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CHEGA A 44 O NÚMERO DE MORTES POR GRIPE EM 2019 EM MS 
17/07/2019 às 20h10 

Em Mato Grosso do Sul, 44 pessoas morreram por gripe em 2019, de acordo com boletim 
epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta quarta-feira (17). A maioria das 
mortes foi registrada em Campo Grande, com 16. Em seguida, aparecem Três Lagoas, com 6; 

Corumbá, 6; Aquidauana, 3; e Ponta Porã, com 3. 

São 1.106 notificações registradas no estado em 2019 e as fatalidades por gripe no ano ultrapassam 
as de 2018, com 18 e as de 2017, com 6. As mortes são em decorrência da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave por Influenza, a maioria, 38 mortes, pelo vírus H1N1. 

O vírus Influenza é dividido em tipos, subtipos e linhagens. Todas essas variações correspondem a 
diferenças encontradas no material genético do vírus. A influenza também sofre mutações muito 

frequentemente; por isso, a vacina é atualizada todos os anos com novos vírus. 

A Secretaria de Saúde alerta para os sintomas da gripe: febre, tosse, dor de garganta, na cabeça e nas 
articulações. A orientação é, ao apresentar esses sinais, procurar atendimento em ate quarenta e 
oito horas para início de tratamento adequado, principalmente pessoas que já tem alguma doença 

crônica. 
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COM SURTO DE CAXUMBA, PRESÍDIO DE RIO BRANCO TEM 40 PRESOS ISOLADOS COM A 
DOENÇA 
18/07/2019 às 10h22  

Quarenta presos do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, estão 
isolados com caxumba. Os casos começaram a aparecer há cerca de 15 dias em detentos do pavilhão 

A. 

A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC). 

No FOC, são investigados ainda casos suspeitos de caxumba nos pavilhões B, C, D e E, que são os 
mais próximos do pavilhão com surto. Os presos diagnosticados com a doença já foram vacinados e o 

Iapen-AC espera imunizar os demais nos próximos dias. 

“Possivelmente é em decorrência de contaminação da rua, uma vez que janeiro e fevereiro tivemos 
um surto no estado. Então, provavelmente, foi levada pelos visitantes. Mas, é uma doença viral de 

fácil contágio e não tem muito o que fazer”, explicou o diretor-presidente do Iapen-AC, Lucas Gomes. 

Vacinação 

O diretor disse que foram vacinados 600 presos logo quando surgiram os primeiros casos na unid ade. 
Os presos em tratamento estão em celas separadas dentro do próprio pavilhão.  
“Não temos como isolar totalmente. A partir de agora é acompanhar”, ressaltou.  
Gomes diz que solicitou mais 800 doses da vacina para os demais presos ao Ministério da Saúde. O 
pedido foi feito há uma semana e as doses devem começar a ser liberadas a partir desta quinta-feira 
(18)“Há uma semana que tivemos casos nos demais pavilhões, a gente pediu mais um lote [da 
vacina] para o Ministério da Saúde, uma vez que aqui estão esgotadas em decorrência desse surto 
que deu no estado. Estamos aguardando, vão liberar para a gente vacinar cerca de 800 presos desses 

outros pavilhões”, frisou. 
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SP TEM 484 CASOS DE SARAMPO E CAMPANHA DE VACINAÇÃO É AMPLIADA 
19/07/2019 às 18h27 

Os casos de sarampo no Estado de São Paulo chegaram a 484, segundo novo balanço divulgado pela 
Secretaria de Estado da Saúde nesta sexta-feira, 19. O número é 26% maior do que o registro 
apresentado no início da semana, no dia 15. Com a rápida circulação do vírus, a pasta incluiu nove 
cidades da Grande São Paulo na campanha de vacinação em andamento, que tem como foco pessoas 

de 15 a 29 anos. 

Barueri, Carapicuíba, Diadema, Mairiporã, Mauá, Santana de Parnaíba, Ribeirão Pires, Rio Grande da 
Serra e Taboão da Serra são os novos municípios que entraram para campanha de vacinação, que 
tem como meta imunizar 4,4 milhões de jovens. A capital e as cidades de Guarulhos, Osasco, São 
Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul já estão com ações de imunização para esse 

público. A mobilização deve ser realizada até o dia 16 de agosto. 

Neste sábado, 20, São Paulo e as 14 cidades da Grande São Paulo terão dia D de vacinação contra o 
sarampo. Na capital, a população pode buscar a vacina na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais perto 

de sua casa. As doses também serão aplicadas em postos volantes, que podem ser consultados aqui. 

Segundo a gestão estadual, a capital imunizou 150,6 mil pessoas e tem a meta de imunizar 2,9 
milhões de jovens. Com meta de vacinar 900 mil pessoas, cinco cidades da Grande São Paulo, que 

iniciaram a campanha no dia 11, vacinaram 20,5 mil jovens. 

Dos 484 casos registrados no Estado, 363 foram contabilizados na capital. O segundo município com 
mais casos é Santos, no litoral paulista, que está com 23 casos. Em fevereiro, uma campanha de 
vacinação foi realizada na cidade quando um surto da doença foi confirmado no transatlântico MSC 

Seaview. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, uma parceria foi firmada com a Secretaria de 
Transportes Metropolitanos para a instalação de postos volantes em estações do Metrô, Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São 

Paulo (EMTU), ViaQuatro e ViaMobilidade. A programação será divulgada semanalmente neste site.  

O sarampo é uma doença grave e que pode levar à morte, mas pode ser evitada pela vacina tríplice 
viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Ela integra o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) e é aplicada aos 12 meses, com reforço aos 15 meses com a tetraviral (sarampo, 

rubéola, caxumba e varicela). 

A faixa etária escolhida é considerada a mais vulnerável a infecções por causa da menor procura pela 
segunda dose da vacina. Até os 29 anos, a recomendação é tomar duas doses do imunizante. Entre 
30 e 59 anos, a pessoa deve ser vacinada uma vez. Para quem não sabe se já tomou o número 
adequado de doses da vacina, a orientação é se vacinar. Quem já teve sarampo não precisa se 

vacinar, pois já possui os anticorpos para que a doença seja evitada.  
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