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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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SANTA TEREZINHA INVESTIGA SURTO E BUSCA DIAGNÓSTICO 
02/12/2019 às 18h23 

 
 
Na última sexta-feira (29), cinco profissionais que atuam na assistência de enfermagem do Hospital 
Santa Terezinha de Erechim, foram internados após apresentarem os mesmos sintomas. O fato foi 
registrado no início da noite, logo após o início do turno de trabalho. 
 
Com dor no corpo, principalmente de garganta, os profissionais foram atendidos de imediato, sendo 
internados em isolamento. Eles receberam alta nesta segunda-feira. 
 
No domingo, duas crianças, familiares de funcionários, também foram identificadas com os sintomas 
e permanecem em acompanhamento médico, por precaução. 
 
Conforme o diretor executivo do hospital, Helio José Bianchi, o momento é de investigação. “Todas 
as precauções estão sendo tomadas e já confirmamos que não é a gripe H1N1. 
 
 Muitos boatos surgiram, porém, afirmamos que é preciso aguardar o resultado de outros exames 
que devem ser divulgados nos próximos dias”, comentou em entrevista ao Bom Dia, citando, ainda, 
que todos os protocolos de atendimento estão sendo mantidos. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE ALERTA SOBRE POSSIBILIDADE DE SURTO DE ZIKA EM 2020 
03/12/2019  às 10h33 

 

O Ministério da Saúde admitiu na última quinta (28) que o Brasil corre o risco de passar por um novo 
surto de zika em 2020. O coordenador geral de vigilância de arboviroses do Ministério da Saúde 
Rodrigo Said fez o alerta durante uma reunião com gestores do SUS. 
 
“Percebemos como a ocorrência do zika está um pouco fora da sazonalidade mostrando que temos 
um potencial importante e precisamos ficar atentos novamente com a ocorrência de grande 
magnitude de casos de zika no país. Esse alerta é para mostrar que precisamos estar atentos no 
diagnóstico diferencial principalmente em relação a gestantes e crianças”, disse Said em áudio obtido 
pela rádio CBN. 

Em 2019, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram notificados 10.715 casos prováveis 
(taxa de incidência 5,1 casos por 100 mil habitantes) de infecções pelo vírus zika no país. A região 
Nordeste apresentou a maior taxa de incidência (8,8 casos/100 mil habitantes), em seguida as 
regiões Centro-Oeste (taxa de incidência 5,8 casos/100 mil habitantes), Norte (taxa de incidência 5,3 
casos/100 mil habitantes), Sudeste (taxa de incidência 4,1 casos/100 mil habitantes) e Sul (taxa de 
incidência 0,4 casos/100 mil habitantes). 

Crescer entrou em contato com o Ministério da Saúde para mais informações, mas até a data da 
publicação não obteve resposta. 

Zika e microcefalia 
Em 2017, o país saiu do Estado de Emergência em relação ao zika e à microcefalia depois de uma 
queda nos casos notificados. O pico do surto aconteceu em 2015 quando o maior número de pessoas 
foi contaminado. Pesquisadores acreditam que o zika chegou ao Brasil através de turistas infectados 
com o vírus durante a Copa do Mundo de 2014. 

Ainda não existe vacina contra o zika vírus. A principal maneira de se prevenir é tentar interromper a 
cadeia de reprodução do vetor da doença, o mosquito Aedes Aegypti, evitando o acúmulo de água 
parada e utilizando repelentes para impedir as picadas. 
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SARAMPO EM PERNAMBUCO: NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS SOBE DE 151 PARA 159 

EM SEIS DIAS 
03/12/2019 às 16h02 

 

O número de casos de sarampo confirmados em Pernambuco subiu para 159, segundo dados divulgados 
nesta terça-feira (3) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). No boletim anterior, enviado pelo governo no dia 
27 de novembro, eram 151 confirmações. Assim, o estado confirmou oito novos registros da doença em seis 
dias. 

Ainda de acordo com o novo boletim, até o dia 23 de novembro tinham sido notificados 1.119 casos. Ao todo, 
499 deles foram descartados. 

Os outros ainda estão sob investigação ou tiveram resultado de exame laboratorial inconclusivo, de 
acordo com o governo. No boletim anterior, foram computados os registros até o dia 16 de 
novembro. Os dados mais recentes apontam que 12 municípios confirmaram casos de sarampo, a 
maioria deles no Agreste. 
 
Uma morte foi confirmada até agora pelo estado, a de um bebê de 7 meses, em Taquaritinga do 
Norte, na mesma região. O novo boletim informa que não houve aumento do número de cidades 
com confirmações, segundo a SES. 
 
Veja as cidades e o número de casos confirmados 
Santa Cruz do Capibaribe (50), Taquaritinga do Norte (35), Caruaru (18), Vertentes (16), Toritama 
(16), Recife (9), Brejo da Madre de Deus (8), Gravatá (3), Frei Miguelinho (1), Bezerros (1), Jaboatão 
dos Guararapes (1), Paulista (1). 

Ações 
O governo informou que as ações de vigilância epidemiológica, incluindo investigação dos casos e 
vacinação de bloqueio, além da assistência ao paciente, são iniciadas logo após a notificação do caso. 
Isso acontece, segundo a SES, independentemente do resultado laboratorial. 
A medida busca evitar o agravamento do caso e a propagação da doença. As medidas são realizadas 
pelos municípios com o apoio das Geres e do Estado. A Secretaria informa, ainda, que tem recebido 
normalmente a vacina tríplice viral do Ministério da Saúde e feito a distribuição aos municípios. 
 

Vacina 
Dados do governo apontam que, entre janeiro e 2 de dezembro, foram aplicadas 709.107 doses da 
vacina tríplice viral em Pernambuco. 
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Isso significa 35% a mais do que o mesmo período de 2018, com 524.202 doses. Além do sarampo, o 
imunizante protege conta a rubéola e caxumba. De acordo com as autoridades de saúde, a 
imunização deve ser feita da seguinte forma: ao completar 1 ano, a criança deve tomar a primeira 
dose e, três meses depois, a segunda. Ou seja, as crianças a partir dos seis meses de idade precisam 
tomar três doses do imunizante. 
 

A partir dos 2 anos, caso o menino ou menina ainda não tenha começado o esquema vacinal, duas 
doses devem ser aplicadas com um intervalo de um mês entre elas. As pessoas que têm entre 12 
meses e 29 anos de idade devem tomar duas doses de tríplice viral com intervalo mínimo de 30 dias 
entre elas. 
 
O público de 30 anos a 49 anos, que ainda não foi imunizado, deve tomar uma dose da vacina. Os 
profissionais de saúde precisam de duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas, 
independentemente da idade. 
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CASOS DE DENGUE EM NOVEMBRO TÊM ALTA DE 820% EM RIBEIRÃO PRETO, SP, DIZ 

SAÚDE 
05/12/2019 às 06h42 
 

 
 

Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, em novembro, houve um aumento de 820% 
nos casos de dengue em Ribeirão Preto (SP), em comparação ao mesmo período do ano passado. Em 
2019, foram 46 confirmações, contra cinco em 2018. No acumulado deste ano, Ribeirão Preto 
registrou 13.903 casos da doença. Até novembro de 2018, foram 233, o que representa uma alta de 
5.866%. 
 
No último balanço divulgado pela Prefeitura, houve uma atualização nos registros de fevereiro a 
outubro, com redução apenas no mês de março. O relatório mantém, no entanto, as três mortes em 
função da doença ao longo do ano. As vítimas foram um homem de 73 anos, e duas mulheres, de 44 
e 53 anos. 
 
O Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado por agentes da 
Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), coloca Ribeirão Preto na lista de cidades da 
região em alerta para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Segundo o 
índice, cada casa no município tem, em média, 3,9 focos do inseto. 
 
Ainda de acordo com o levantamento, a proliferação de larvas ocorre, geralmente, em lugares como 
sótãos e porões, vasos de plantas, garrafas PET, potes plásticos, calhas, lajes, piscinas, pneus, toldos, 
entulhos e sucatas. 
 
Segundo a Prefeitura, 30 toneladas de entulhos foram retiradas das ruas durante mutirões. De 
acordo com o secretário da Saúde Sandro Scarpelini, ações diárias com equipes de agentes de 
combate a endemias têm sido feitas com o intuito de prevenir a doença. 
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SARAMPO CAUSOU 142 MIL MORTES NO MUNDO EM 2018, DIZ OMS 
05/12/2019 às 19h32 

 

 
Depois de décadas de grandes progressos, a luta contra o sarampo está estagnando e o número de mortes 
voltou a aumentar em 2018, de acordo com alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado nesta 
quinta-feira (5). No total, 142 mil pessoas morreram de sarampo no mundo em 2018. A cifra é quatro vezes 
menor do que em 2000, mas 15% maior do que em 2017. As crianças representam a maior parte das mortes. 

O sarampo é um vírus muito contagioso, que pode permanecer em uma área até duas horas depois de que 
uma pessoa infectada tenha falecido. Ressurgiu com epidemias nos cinco continentes desde 2018, sobretudo, 
em cidades ou vizinhanças com baixos níveis de vacinação. 

Em 2019, quase 12 mil pessoas tiveram sarampo no Brasil, principalmente jovens. Antes considerado um país 
livre do sarampo, o Brasil perdeu o certificado de eliminação da doença concedido pela Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) em fevereiro deste ano, após registrar mais de 10 mil casos em 2018. O surto 
aconteceu principalmente nos estados de Amazonas e Roraima. 

Surtos pelo mundo 
As pequenas ilhas da Samoa, no Pacífico Sul, atualmente lutam contra uma epidemia de sarampo. 
Foram 62 mortes desde outubro, quase todas entre crianças menores de quatro anos. As autoridades 
cortaram o acesso ao arquipélago e lançaram uma campanha de vacinação nesta quinta-feira. Cinco 
países concentraram quase metade dos casos em 2018: República Democrática do Congo (RDC), 
Libéria, Madagascar, Somália e Ucrânia, segundo um informe publicado pelos Centros para o 
Controle e a Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. 
 
Nos países ricos, o sarampo mata pouco, ou nada. Na RDC, porém, esse vírus matou o dobro do que 
o do perigoso vírus ebola, com mais de 5 mil mortes neste ano. O vírus se propaga com facilidade. 
Israel importou uma centena de casos de outros países, como Filipinas e Ucrânia. De lá, alguns 
viajantes infectados transmitiram a doença aos bairros judeus de Nova York e contribuíram para a 
maior epidemia dos Estados Unidos desde 1992. 
 
"Todos sabem que existe uma vacina segura e eficaz contra o sarampo em todos os lugares há 50 
anos", disse Kate O'Brien, diretora de imunização da OMS. 
"Realmente é um fracasso coletivo viver esses surtos", completou. 
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MAIS DOIS MORADORES DE CODAJÁS APRESENTAM SINTOMAS DE CAUSA MISTERIOSA 
07/12/2019 às 18h57 

 

 

Codajás (AM) -  Após a morte da adolescente Fabrícia Cesário Garcia, de 16 anos, apresentando os 
mesmos sintomas das vítimas que morreram por causa desconhecida no município de Codajás (a 240 
quilômetros de Manaus).  Um jovem de 21 anos, chamado Lucas Trindade, e uma adolescente de 14 
anos, que não teve o nome divulgado, foram encaminhados para capital amazonense apresentando 
tontura, fraqueza e vômitos, na manhã deste sábado (7). 
 
Segundo Raiandria Araújo da Silva, mãe de Ícaro Gabriel da Silva – primeira vítima a apresentar os 
sintomas, o jovem é primo de terceiro grau da família. Ela relatou que está preocupada com a 
situação, pois, até o momento, não descobriram a causa das mortes dos familiares. 
 
“Eu não sou muito próxima do Lucas, mas fiquei sabendo, por outros parentes, que ele começou a 
ficar tonto e com visão turva, foi socorrido e encaminhado para Manaus. Estamos com muito medo 
do que possa ser. Não acreditamos que seja envenenamento ou intoxicação alimentar pois não 
moravam na mesma casa”, ressalta Raiandria. 
 
Relembre os casos 
No dia 19 de setembro deste ano, Raiandria Araújo da Silva levou o filho de 8 meses às pressas ao 
Hospital de Codajás, após a criança apresentar fraqueza e momentos de inconsciência. Segundo 
relatório médico, a criança apresentava sonolência, pescoço rígido, febre, cianose (coloração azulada 
da pele por baixo nível de oxigênio no sangue) e dificuldade respiratória. O bebê morreu no dia 
seguinte. 
 
No dia 15 de outubro, Ryan da Silva Silveira de 5 anos, primo de Ícaro, começou a demonstrar 
tontura e visão turva, além de alterações no paladar. A mãe de Ryan, Rayane Araújo levou para o 
hospital em Manaus, onde foi medicado e, após a liberação, retornaram a Codajás. Contudo, no dia 
25 de novembro, Ryan apresentou os mesmos sintomas, porém não resistiu e morreu a caminho do 
hospital. 
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Na última sexta-feira (6), a prima de segundo grau de Ícaro e Ryan, Fabrícia Cesário Garcia morreu 
meia hora depois de dar entrada no Hospital João da Silva Bastos, localizado em Codajás, alegando os 
mesmos sintomas que os primos. 
 
Surto na família? 
No período de setembro a dezembro, três membros da mesma família morreram por conta da 
doença misteriosa. São eles: Ícaro Gabriel da Silva, oito meses; Ryan da Silva Silveira, 5 anos; Fabrícia 
Cesário Garcia, 16 anos. E junto com Lucas Trindade e a adolescente, as crianças Maria Luiza da Silva 
Silveira, 5 anos (irmã de Ryan) e Rauane Vitória, 11 anos, seguem internadas com os mesmos 
sintomas.  
 
Segundo relatório preliminar das investigações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas 
(FVS-AM), o laudo consta que causa das mortes possivelmente sejam por envenenamento ou 
intoxicação alimentar. Entretanto, Fabrícia não costumava conviver no mesmo ambiente que os 
outros, fato que pode descartar os diagnósticos dos especialistas. 
Secretaria de Saúde 
 
Em nota, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas (FVS-AM) informou que está 
investigando as mortes de Ícaro, Ryan e Fabrícia e descartou a suspeita de doença infecciosa ou de 
agravo que possa atingir a população em geral. 
 
A suspeita é de intoxicação no ambiente doméstico da família. Uma equipe técnica de 
epidemiologistas e sanitaristas do órgão e um infectologista da Fundação de Medicina Tropical Heitor 
Vieira Dourado (FMT-HVD) esteve essa semana no município e o material coletado foi enviado para 
análise em um laboratório de referência em Belém (PA). 
 
Rosemary disse que uma nova equipe irá retornar ao município. “A equipe de especialista da FVS, 
FMT-HVD e também investigadores de campo da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde segue nesta segunda-feira (9) para Codajás, para dar prosseguimento as investigações”, 
informou a diretora. 
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