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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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CRIANÇA DE SETE MESES É PRIMEIRA VÍTIMA FATAL DA LEISHMANIOSE VISCERAL EM 

CORUMBÁ 
16/12/2019   

Criança de sete meses, moradora no bairro Cravo Vermelho II é a primeira vítima fatal em 2019, por 
Leishmaniose Visceral Americana (LVA). A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde 
nesta segunda-feira (16). A menina foi diagnosticada com a doença no dia 10 deste mês e estava 
internada na Santa Casa de Corumbá, quando veio a óbito nesta manhã. 

Uma equipe do Centro de Controle de Vetores está realizando manejo ambiental no Cravo Vermelho, 
com orientações para a população e instalação de armadilhas para o mosquito transmissor da 
doença. O Centro de Controle de Zoonoses realizou 11 coletas de amostras sanguíneas de animais do 
entorno, das quais 7 deram positivas, sendo que 3, os tutores já encaminharam para eutanásia. Os 
demais estão aguardando o exame confirmatório. 

Neste ano foram analisados 1.635 amostras sanguíneas de animais e confirmados 755 casos. Quando 
o resultado é positivo, o tutor deve realizar o tratamento de acordo com as orientações do Ministério 
da Saúde ou encaminhar o animal para a eutanásia, que poderá ser feita no Centro de Controle de 
Zoonoses. 

Como forma de prevenção, é fundamental que os quintais estejam limpos e livres de folhas, frutas 
espalhadas ao chão, restos de comida e lixo orgânico, pois diferente do Aedes aegypti, o mosquito 
Palha se reproduz em locais sombreados e úmidos. 

Transmissão da doença 

A Leishmaniose Visceral é transmitida por meio da picada de insetos conhecidos popularmente como 
mosquito palha, asa-dura, tatuquiras, birigui, dentre outros. Estes insetos são pequenos e têm como 
características a coloração amarelada ou de cor palha e, em posição de repouso, suas asas 
permanecem eretas e semiabertas. 

A transmissão acontece quando fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados, e depois 
picam o homem, transmitindo o protozoário Leishmania chagasi, causador da Leishmaniose Visceral. 

No verão, com a chegada das chuvas, considerado um período epidêmico, a Prefeitura intensifica as 
diversas ações de controle e prevenção das doenças vetoriais, dengue, chikungunya, zika vírus, febre 
amarela, além de leishmaniose tegumentar ou visceral e doença de chagas. 

No dia 13 de dezembro, a Prefeitura realizou uma grande mobilização social, na parte alta da cidade, 
denominada dia "D", com a participação de diversas secretarias e autarquias. 
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Sintomas da Leishmaniose Visceral 

A Leishmaniose Visceral é uma doença infecciosa sistêmica. Os principais sintomas da doença são: 

• febre de longa duração; 

• aumento do fígado e baço; 

• perda de peso; 

• fraqueza; 

• redução da força muscular; 

• anemia. 
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VÍTIMAS DE DENGUE E CHIKUNGUNYA PODEM TER DOENÇAS NEUROLÓGICAS 
16/12/2019  às 04h30 

 

Uma pesquisa inédita evidencia o risco de doenças neurológicas, como encefalite e meningite, em 
pacientes com chikungunya e dengue. Realizada por cientistas da UFRJ e da UniRio, ela dá a 
dimensão da tragédia causada pela doença no município do Rio de Janeiro, onde os casos de 
chicungunha tiveram um aumento de 298% este ano. 

Nada menos do que 16% das pessoas com chikungunya podem desenvolver doença neurológica, 
como encefalite, meningite e síndrome de Guillain-Barré, destaca a especialista em neurologia 
tropical Marzia Puccioni-Sohler, coordenadora do estudo e professora da UFRJ e da UniRio. Marzia 
estuda a dengue desde 2002, quando se imaginava que as complicações neurológicas eram raras. A 
cientista frisa que hoje está comprovado que chicungunha, dengue e zika podem atacar o sistema 
nervoso ou provocar a reação do próprio organismo da pessoa infectada contra os neurônios. 

Distúrbios com o Aedes 

O novo estudo é baseado em análises moleculares (PCR) e de anticorpos extraídos do líquor e do 
soro de 36 pacientes com distúrbios neurológicos atendidos no Rio. Os pacientes tinham de 23 a 75 
anos e 66% eram mulheres. Todos adoeceram no período de 2014 a 2016 e tinham suspeita de 
infecção viral.Através de refinados métodos de identificação viral, os cientistas viram que 11 dos 36 
pacientes selecionados sofriam de distúrbios neurológicos graves provocados por vírus transmitidos 
pelo Aedes aegypti. Seis casos foram causados por chikungunya e cinco por dengue. 
Nenhum episódio de zika foi encontrado. 
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https://oglobo.globo.com/sociedade/novo-diagnostico-de-zika-mais-preciso-detecta-infeccoes-passadas-24022761
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A amostra investigada é pequena, mas significativa. Ela foi definida pelos custos desse tipo de 
trabalho e pelo elevado nível de detalhamento das análises realizadas. O estudo mereceu publicação 
no periódico internacional “Neurology Clinical Practice”, uma das mais importantes publicações da 
área.O risco de doença neurológica causada por dengue, que pode ser provocada por quatro 
subtipos de vírus, varia de 5% a 21%. Somada à chikungunya, a dengue 2, uma doença sabidamente 
associada a distúrbios no sistema nervoso, é a grande ameaça do verão. 

— O percentual encontrado é muito elevado e extremamente preocupante porque o sistema de 
saúde pública falido não atenderá a muitos doentes. É um nível enorme de sofrimento — ressalta 
Marzia. — O mais trágico é que são doenças evitáveis. Ninguém precisaria estar exposto a esse risco. 

Os distúrbios neurológicos — encefalites e meningites, entre outros — chamam a atenção pela 
gravidade, como o risco de morte e sequelas permanentes. Mas praticamente todas as pessoas que 
contraem chikungunya sofrem dores intensas que podem se prolongar por meses. 

O Rio caiu sob o peso da combinação explosiva — e mais do que alertada — de precariedade dos 
serviços de saúde pública, falta de saneamento e limpeza urbana adequada somados a um clima 
perfeito para o mosquito.O calor onipresente com picos de chuva e estiagem propiciaram o 
criadouro ideal. O mosquito não poderia desejar lugar melhor para proliferar. E o fez com vontade. O 
resultado está aí. Marzia destaca que a falta de limpeza urbana multiplica os criadouros. A ideia de 
que o Aedes só gosta de água limpa não passa de um mito, dos mais nocivos. 

— O Aedes gosta de gente e de lixo. Ele procria em qualquer água parada, seja a da casa das pessoas, 
a do esgoto ou a acumulada no lixo — assinala a cientista. 
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MARANHÃO JÁ REGISTROU MAIS DE 100 CASOS E 35 MORTES POR MENINGITE EM 2019 
18/12/2019  às 09h24 

 
De janeiro ao fim da primeira metade de dezembro, foram registrados 109 casos de meningite no 
Maranhão, segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES). O órgão confirmou, ainda, 
que, desse total, 35 casos resultaram na morte dos pacientes. A estatística deste ano se aproxima 
dos 112 casos registrados no ano de 2018. Já em 2017, foram confirmados 129 diagnósticos. 
 
O caso mais recente de morte por meningite meningocócica no Maranhão foi registrado na 
madrugada dessa segunda-feira (16), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da área Itaqui-
Bacanga, em São Luís, de uma paciente que não teve identificação divulgada. Por causa do 
diagnóstico, as famílias e demais pessoas que tiveram contato com essa vítima estão sendo 
acompanhadas por profissionais e devem receber medicação para a quimioprofilaxia, seguindo 
Protocolo do Ministério da Saúde. 
 

Essa recomendação é feita porque a meningite, seja causada por bactérias, vírus, fungos ou 
parasitas, pode ser transmissível pelo ar através de tosses e espirros. Dos 109 casos confirmados no 
estado, 21 foram de doença meningocócica (bacteriana), com oito óbitos; 23 foram de meningite 
viral com uma morte; e 65 foram de outras etiologias, com 26 óbitos. 
 
Com as chuvas ficando mais frequentes na região, a SES alerta que, durante esse período chuvoso, 
costuma aumentar as chances do aparecimento de doenças respiratórias como meningite e 
influenza. Por conta disso, a Superintendência de Epidemiologia e Controle de Doenças da SES, 
chama atenção de professores de escolas, creches e funcionários de ambientes com muita 
aglomeração para adotar medidas de prevenção. 
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PARANÁ TEM 672 CASOS DE GRIPE E 129 MORTES CONFIRMADAS NO ANO 
18/12/2019  às 16h22 

 
 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (18) o boletim da gripe com registro de 
672 casos confirmados de síndromes respiratórias agudas provocadas pelo vírus Influenza de janeiro 
até agora. São 12 casos a mais que a publicação anterior, do dia 27 de novembro. 

Mais duas mortes foram registradas: uma bebê de 1 ano, de Mandaguari, na região Norte; e uma 
mulher de 29 anos, de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí. Associada ou não a outras comorbidades 
como, por exemplo, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares, hepáticas e renais, a infecção 
pelo vírus da Influenza provocou 129 óbitos no Estado neste período de monitoramento. 

CASOS – De acordo com o boletim, os casos de gripe são registrados em todas as regiões do Paraná. 
As cidades que apresentam maior número de casos confirmados da infecção são Curitiba, com 157; 
Foz do Iguaçu, com 76; Ponta Grossa, com 38, e São José dos Pinhais, com 31. 

Segundo a chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis da Secretaria da Saúde, Rosana Piler, as 
medidas de prevenção devem ser mantidas, mesmo no verão. “Conforme acompanhamos nos 
boletins, os casos de gripe acontecem durante o ano inteiro”, disse. “Entre as medidas preventivas 
estão a higienização frequente das mãos, principalmente antes das refeições, e a ventilação 
constante dos ambientes”, acrescentou. 

Os principais sintomas da gripe são febre alta, acima de 38 graus, com início repentino; além de dor 
de garganta e de cabeça, calafrios, sensação de cansaço e tosse seca. Diante dos sintomas a 
recomendação é para a busca de atendimento médico nas unidades de saúde. 
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BRASIL TEM QUASE 13,5 MIL CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO EM 2019, DIZ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
19/12/2019  às 10h23 

 

O Brasil registrou 13.489 casos confirmados de sarampo no ano de 2019, conforme os dados mais 
atualizados do Ministério da Saúde. Eles se referem aos casos notificados até 23 de novembro. 
Os estados de São Paulo e Paraná lideram em número de casos notificados no período mais recente 
de circulação do vírus, de 1º de setembro a 23 de novembro. 
Até essa mesma data, foram registradas 15 mortes pela doença em todo o país. 
 

Total de casos 
Foram notificados em todo o Brasil 57.5619 casos suspeitos de sarampo em 2019, mas os 
confirmados correspondem a 23,4% desse total. Mais de 32% desses casos permanecem sob 
investigação. O país teve dois surtos diferentes, um no início do ano concentrado na região Norte, e 
outro mais para o fim do ano, e mais difuso. 
Considerando o último período analisado pelo Ministério, 17 unidades da federação identificaram o 
vírus do sarampo em circulação. 
Do total de casos confirmados no último período de circulação do vírus, 75,8% estão em 147 
municípios de São Paulo, a maioria na região metropolitana da cidade. No estado de São Paulo, 
houve 12.296 casos confirmados, sendo 2.702 nos últimos 90 dias. Dos 173 municípios com casos de 
sarampo, 45 (25,6%) não atingiram a meta de vacinação de 95% do público alvo. 
 

Já o Paraná registrou 429 casos confirmados, sendo 405 nos últimos 90 dias. Dos 19 municípios com 
casos de sarampo, 6 (31,5%) não atingiram a meta de vacinação de 95%. 
 
Maioria das mortes foi em São Paulo 
Das 15 mortes confirmadas por sarampo no Brasil, 14 foram no estado de São Paulo, nos seguintes 
municípios: São Paulo (5), Osasco (2), Francisco Morato (2), Itanhaém (1), Itapevi (1), Franco da 
Rocha (1), Santo André (1) e Limeira (1). 
Houve uma morte no estado de Pernambuco no município de Taquaritinga do Norte. 
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CASOS DE DENGUE CRESCEM MAIS DE 164% NO MARANHÃO EM 2019 
19/12/2019  às 10h38 

 

O número de casos de dengue aumentou 164,3% no Maranhão em 2019, de acordo com o último 
boletim epidemiológico do estado. Os registros de zika registraram crescimento de 125% e os de 
chikungunya 9,30%. As condições climáticas foram apontadas pelo relatório como o principal 
responsável pela proliferação do Aedes Aegypti na região. 
 
Só na primeira semana de dezembro, de acordo com o Boletim Epidemiológico de Arboviroses, o 
Maranhão registrou 5.661 casos prováveis para dengue, 761 de chikungunya e 334 de Zika. Os dados 
são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 
 
Zika e Chikungunya 
O vírus da zika, que teve o auge da epidemia em 2015, deixou milhares de crianças com microcefalia, 
umas das consequências da Síndrome Congênita do Zika Vírus. O número de casos em 2019 não 
chega nem perto do que foi registrado naquele ano: a estimativa era de até 132 mil casos apenas na 
Bahia há quatro anos, enquanto em 2019 temos 10,4 mil casos em todo o país. 
 
A chikungunya, doença que chegou a ter mais casos que o zika em 2016, apresentou 123.407 casos 
neste ano. O estado do Rio de Janeiro também é o campeão, com 83.079 notificações. 
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MUNICÍPIO DO RIO REGISTRA 37.973 CASOS DE CHIKUNGUNYA EM 2019 
19/12/2019 às 12h25 
 

 
 

O município do Rio de Janeiro registrou 37.973 casos de chikungunya de janeiro a dezembro de 2019. 
O número representa um aumento de 297,8% em relação ao mesmo período de 2018, quando foram 
notificados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 9.545 casos da doença. 

Os óbitos provocados pela chikungunya chegaram a 48 este ano, aumento de 380% em relação aos 
10 do ano passado. Foram registradas 20 mortes em 2016 e duas em 2017, ano que registrou menos 
casos também, com 1.691 de janeiro a novembro. 

Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde da SMS, o maior número de óbitos pela doença 
este ano ocorreu na região que engloba Irajá, Madureira, Anchieta e Pavuna, na zona norte da 
cidade, com um total de 11 mortes. A mesma área teve também o maior número de casos, com 
5.766 até novembro. 

Também na zona norte, a área de Inhaúna, Méier e Jacarezinho registraram um total de oito mortes, 
com 3.087 casos. No ano passado, a região que teve o maior número de óbitos, com quatro, foi na 
zona oeste, com Campo Grande e Guaratiba, com um total de 2.324 registros da doença no ano. 

De acordo com a SMS, os períodos mais quentes e chuvosos do ano favorecem o surgimento de 
criadouros do mosquito vetor, o Aedes aegypti, o mesmo da dengue e do vírus Zika, o que aumenta a 
ocorrência dessas doenças. Segundo a pasta, o número de casos de chikungunya estão altos porque 
a doença foi introduzida no país e na cidade recentemente, portanto, toda a população carioca era 
susceptível à infecção em 2015. 
 
A secretaria ressalta que “a forma mais eficaz de prevenir as arboviroses [vírus transmitidos por 
picadas de insetos] é evitando o nascimento do Aedes aegypti, e que 80% dos focos são encontrados 
em residências. Por isso, a participação da população é fundamental, eliminando em suas casas 
objetos que possam servir de reservatórios de água, onde se formem os criadouros do mosquito”. 
Segundo informações do Ministério da Saúde, os principais sintomas da chikungunya são febre, 
dores intensas nas juntas, pele e olhos avermelhados, dores pelo corpo, dor de cabeça, náuseas e 
vômitos. Porém, em cerca de 30% dos casos a pessoa não apresenta os sintomas, que aparecem de 
dois a 12 dias após a picada do mosquito. Uma vez infectada, a pessoa fica imune pelo resto da vida. 
Mas a doença pode levar a complicações neurológicas, como a síndrome de Gulliain-Barre e 
encefalite. 
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