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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 DO RIO CONFIRMA SURTO DE SARAMPO EM PARATY 
22/07/2019 às 15h39 
  

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio confirmou hoje (22) que dos 13 casos de sarampo ocorridos 
até o momento, no Rio de Janeiro, 12 foram registrados no município de Paraty, na Costa Verde 
fluminense. Apesar de não terem sido registrados novos casos, segundo o assessor Alexandre 
Chieppe, a secretaria continua monitorando a situação na cidade. O último caso foi notificado em 14 
de maio. Desde então, não teve mais nenhuma confirmação na cidade. 

“A preocupação [com o município existe], mas é menor”, disse o médico. Segundo ele, os casos 
ocorridos em Paraty estão relacionados a um surto da doença, ou seja, uma pessoa transmite para 
outra. Mas afirmou que não há espalhamento de sarampo na região. “Agora, não temos casos novos 
acontecendo em Paraty”, ressaltou. 

O estado do Rio de Janeiro tem ainda 30 casos suspeitos de sarampo, espalhados por vários 
municípios. Na capital fluminense, foi confirmado um caso, de uma mulher moradora no município, 
mas que foi infectada em Santos, durante uma viagem de cruzeiro. Segundo Chieppe, 95% dos casos 
suspeitos não são confirmados. 

Na campanha de vacinação efetuada no ano passado, foi atingida cobertura de 96% da população. 
Este ano, como a vacina é dada em duas doses, Chieppe disse que não há ainda dados fechados. 

Porém, devido ao surto de sarampo que está ocorrendo no vizinho São Paulo, o alerta da secretaria é 
para que as pessoas se dirijam aos postos de saúde e se vacinem, principalmente quem pretende ir 
para São Paulo ou viajar para o exterior. Quem já se vacinou anteriormente, mas não pode 
confirmar, deve se vacinar outra vez, recomendou o especialista da SES. 
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NÚMERO DE CASOS DE DENGUE EM MINAS GERAIS ULTRAPASSA 450 MIL, DIZ SECRETARIA 
22/07/2019 às 18h29 

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta segunda-feira (22), apontam que 
os casos prováveis de dengue chegam a 453.750 no estado em 2019. Em comparação com o balanço 
do último dia 16, foram aproximadamente 5,8 mil novos registros, sendo cerca 1,5 mil casos 
referentes a ao mês de julho. 
 
Em relação à quantidade de mortes provocadas pela doença, os números se mantiveram os mesmos 
da semana passada. Ao todo, a dengue vitimou 117 pessoas no estado, e 126 óbitos seguem sob 
investigação. 
 
As cidades com mais mortes confirmadas são Betim (18), na Região Metropolitana, em Belo 
Horizonte (17), e Uberlândia (16), no Triângulo Mineiro. 
 
Chikungunya e zika 
De acordo com a SES, Minas Gerais registrou até esta segunda 2.686 casos prováveis da doença de 
Chikungunya em 2019. Uma morte em decorrência da doença foi confirmada em Patos de Minas, no 
Alto Paranaíba. 
Já em relação à zika, foram registrados 1.017 casos prováveis da doença neste ano. 
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EXAMES CONFIRMAM MORTE POR FEBRE DO NILO OCIDENTAL NO PIAUÍ; TERCEIRO CASO 

DA DOENÇA NO BRASIL 
24/07/2019 às 10h31 

 

A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) confirmou nesta quarta-feira (24) o terceiro caso 
de Febre do Nilo Ocidental já registrado no país. A paciente, uma mulher idosa, faleceu em 2017 
após complicações da doença e outros problemas de saúde associados, mas apenas agora, segundo a 
Sesapi, o caso foi confirmado por exames laboratoriais. 
 
O óbito foi registrado na cidade de Piripiri, 162 km ao Norte de Teresina, em junho de 2017. A 
paciente era uma mulher idosa que não foi identificada. Segundo Hérlon Guimarães, 
superintendente de atenção integral à saúde da Sesapi, ela possuía outras doenças associadas, por 
isso o quadro apresentou complicações. 
 
“Confirmamos o terceiro caso de Febre do Nilo no estado. Essa pessoa que esteve doente em 2017, e 
que veio a óbito, não tinha só essa doença, tinha outras associadas, como a hipertensão, o que 
infelizmente agravou seu quadro ”, informou o superintendente. 
 
Ele destacou que não há novos casos suspeitos da doença no estado registrados em 2018 ou 
2019. Os outros dois casos já registrados da doença, no Brasil, também aconteceram no Piauí, em 
2014 e 2017, sem óbitos. Os pacientes que apresentaram a forma mais leve da doença eram de 
Aroeiras do Itaim e Picos, cidades distantes uma da outra 28 km, e 320 km ao Sul de Teresina. 
 
Cuidados 
Segundo Hérlon Guimarães, a Sesapi está atenta à circulação do vírus e é importante também que as 
pessoas estejam vigilantes. 
"Estamos em contato com o Ministério da Saúde e temos apoio total para esclarecer sobre esse e 
outros vírus. É um vírus que existe no Piauí e em vários outros estados e temos que nos prevenir. Ele 
é transmitido por insetos e a prevenção passa pela limpeza e cuidado com o ambiente doméstico”, 
declarou. 
 
A febre do Nilo Ocidental é uma infecção viral transmitida pelo mosquito Culex (mosquito comum). É 
uma arbovirose, assim como a dengue, a zika e a chikungunya. 
De acordo com o Ministério da Saúde, não existe tratamento disponível para os casos leves e 
moderados – o paciente fica em repouso e com reposição de líquidos. Na versão grave da doença, há 
necessidade de acompanhamento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
 
Sintomas 
Cerca de 20 % dos indivíduos, segundo o Ministério da Saúde, desenvolvem os sintomas da febre do 
Nilo: febre aguda de início abrupto, frequentemente acompanhada de mal-estar; anorexia; náusea; 
vômito; dor nos olhos; dor de cabeça; dor muscular; exantema máculo-papular (manchas vermelhas 
na pele) e linfoadenopatia (nódulo geralmente atrás da orelha). 
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MT REGISTRA MAIS DE 12 MIL CASOS DE DENGUE ENTRE JANEIRO E JULHO DESTE ANO 

COM TRÊS MORTES CONFIRMADAS 
24/07/2019 às 18:01 

 

O número de casos de dengue em Mato Grosso praticamente dobrou entre os dias 1º de janeiro e 23 
de julho deste ano, com 12.075 registros, em comparação com o mesmo período do ano passado, 
quando foram registrados 6.868. 
O boletim epidemiológico foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quarta-feira 
(24). 
 
Apesar do número total ter praticamente dobrado, em Cuiabá os casos diminuíram de 1.283, em 
2018, para 379 em 2019. Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, foi o município com mais 
de 100 mil habitantes do estado que mais reduziu o número de casos de dengue.  
Em 2018, foram 1.480 entre janeiro e julho, enquanto que no mesmo período deste ano foram 
registrados 51 casos. 
Já em Rondonópolis, a 218 km da capital, o aumento de registros da doença aumentou de 96 em 
2018 para 600 no mesmo período de 2019. 
Em Sinop, a 503 km de Cuiabá, o número também aumentou, saltando de 354 em 2018 para 1.336 
casos em 2019. 
 
Já em relação a zika, os casos registrados entre janeiro e julho deste ano em Mato Grosso somam 
259, enquanto que no mesmo período de 2018 o estado registrou 870 casos. 
Em Cuiabá, foram registrados 21 casos em 2019. Já em 2018, foram 216 casos. 
Em Várzea Grande, os números caíram de 119 no ano passado para apenas 3 casos nos primeiros 
sete meses deste ano. 
 
Os casos de chikungunya também diminuíram em Mato Grosso entre janeiro e julho deste ano em 
relação ao mesmo período do ano passado. Conforme o boletim, foram registrados 645 casos neste 
ano e, em 2018, foram 13.006 casos. 
Neste ano, três mortes já foram confirmadas em Mato Grosso devido à dengue, enquanto outros 
dois casos estão sendo analisados. 
As mortes foram registradas em Confresa, Primavera do Leste e São Félix do Araguaia. Não há 
registro de mortes por zika e chikungunya em 2019 no estado. 
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H1N1: SETE PESSOAS JÁ MORRERAM NESTE ANO COM A INFLUENZA A NO DF 
26/07/2019 às 16h33 

No Distrito Federal, 16 pessoas morreram neste ano infectadas por vírus respiratório. Desses, sete 
óbitos ocorreram por conta da Influenza A, o H1N1. Os dados constam do Informativo 
Epidemiológico da gripe produzido pela Secretaria de Saúde do DF, que tem como base os números 
coletados até 20 de julho. Ao todo, houve 700 identificações de síndrome respiratória aguda grave 
(SRAG) em moradores na capital da República, sendo que 71 pessoas foram contaminadas pelo 
H1N1. 

As outras doenças classificadas são o vírus sincicial respiratório (489 casos, sendo 3 
mortes), Influenza A não subtipado (28 casos, 1 morte), Influenza B (5 casos, 2 mortes), Influenza A – 
H3N2 (9 casos) e outros vírus respiratórios (98 casos) – havendo mais um óbito por parainfluenza 1, 
parainfluenza 3, adenovírus e por metapneumovírus, cada. 

O maior número de casos fatais foi identificado em Ceilândia, onde quatro pessoas morreram em 
decorrência das complicações provocadas pelos vírus respiratórios. O Plano Piloto aparece como a 
segunda região, com três óbitos confirmados. 

Segundo Informativo Epidemiológico, a primeira morte identificada por conta do H1N1 aconteceu 
em um hospital da rede privada. Cinco dias após chegar de uma viagem ao Rio de Janeiro, a 
mulher infectada apresentou os sintomas. “Indicando que contraiu o vírus naquela cidade”, aponta a 
Secretaria de Saúde. A segunda vítima foi uma criança de cinco anos de idade, portadora de 
imunodeficiência. 

Um jovem de 23 anos, sem fator de risco para complicações, foi a terceira pessoa a morrer por conta 
da Influenza A, neste ano, no DF. “O quarto óbito ocorreu em mulher em idade fértil com fatores de 
risco (pneumopatia e adenocarcinoma), sem histórico de vacina contra influenza”, ressalta a pasta. Já 
o quinto caso, trata-se de uma idosa, com comorbidades (epilepsia, Lupus e HAS). 

Outro idoso, com diabetes, também faleceu por conta do H1N1. A sétima vítima conhecida foi uma 
criança de três anos, não vacinada. 
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