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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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PARANÁ TEM MAIS DE 18 MIL CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE; 88 MUNICÍPIOS 

ENFRENTAM EPIDEMIA DA DOENÇA 
10/07/2019 às 10h51 

  

O Paraná registrou 1.004 novos casos de dengue em uma semana, segundo o boletim divulgado pela 

Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa), nesta terça-feira (9). 

Desde agosto do ano passado, 18.780 casos da doença foram confirmados em todo o estado. Desse 

total, 21 pessoas morreram. 

Do total de casos, 18.269 são autóctones, que foram contraídos dentro da própria cidade, e 511 são 

importados, ou seja, contraídos fora do município. 

Ainda conforme o boletim, o número de cidades em epidemia de dengue também aumentou de 81 
para 88 na última semana. Entre os municípios estão Matinhos, Serranópolis do Iguaçu, Cidade do 
Iguaçu, São Manoel do Paraná, Terra Rica e Nova América da Colina. 

Cinquenta e seis municípios estão em situação de alerta para a possibilidade de epidemia. Entre eles 

estão Atalaia, Nova Fátima, Santa Cecília do Pavão e Cambará. 

Chikungunya e zika 

A Sesa também atualizou os dados que envolvem a chikungunya e a zika, que também são 
transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Vinte e um casos de chikungunya e cinco de zika foram 

confirmados no estado. 
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FORTALEZA TEM 12 MORTES POR MENINGITE EM 2019 E NÚMERO DE ÓBITOS NO CEARÁ 

CRESCE 83% 
11/07/2019 às 05h00 

Fortaleza é a cidade com maior número de mortes por meningite, segundo aponta o mais recente 
boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Dos 22 óbitos registrados até o dia 
30 de junho, 12 ocorreram na Capital cearense. O índice corresponde a 55,4% do total anotado em 
todo o território cearense. 
 
Em âmbito estadual, porém, os registros chamam ainda mais a atenção. Isso porque em igual 
período do ano passado, o Ceará registrou 12 óbitos, dez a menos que o acumulado em 2019. 
Comparando os dois intervalos, o salto foi de 83%. 

 
“Neste ano o período chuvoso foi muito mais intenso que o do ano passado e isso pode ter 
contribuído para o aumento dos casos e das mortes. A meningite é uma doença de transmissão 
aérea e quando chove as pessoas tendem a ficar em casa e bactéria se espalha mais fácil quando tem 
muitas pessoas respirando o mesmo ar em um ambiente fechado, como uma residência”, justifica a 
supervisora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Sesa, Sarah Queiroz.  
 
O município de Poranga, na Região da Ibiapaba, concentra o segundo menor índice com dois casos. 
Aquiraz, na Região Metropolitana, e os municípios do interior: São Luís do Curu, Baturité, Itatira, 
Cruz, Guaraciaba do Norte, Brejo Santa e Barbalha tiveram cada apenas um caso tabulado.  
 
Vacinação 
 
Apesar das mortes, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI ), do Ministério da 
Saúde, o Ceará conseguiu atingir a meta de cobertura vacinal para meningite, em 2018, quando as 
quatro imunizações eficazes contra a doença foram aplicadas em 100% do público-alvo. O Sistema 
Único de Saúde (SUS) fornece de forma gratuita a BCG, além da Pentavalente, Pneumocócica 10 
valente e Meningocócica. 
 
A vacinação é ainda a principal forma de se proteger da enfermidade. Ao mesmo tempo, explica 
Sarah Queiroz, manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos são outros  
importantes cuidados para evitar o contágio. “É importante evitar ambientes com aglomeração de 
pessoas que estejam com esses sintomas respiratórios, sempre que possível lavar as mãos ou 
higienizá-las com álcool em gel”, acrescenta. 
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PESQUISA ENCONTRA AGENTE CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS EM 40% DOS CÃES 

ANALISADOS NO INTERIOR DO RN 
11/07/2019 às 10h36 

  

Uma pesquisa encontrou o agente causador da doença de Chagas em 40% dos cães que tiveram 
amostras de sangue analisadas no Rio Grande do Norte entre os anos de 2013 e 2016. Os dados 
colhidos em três cidades do interior do estado foram divulgados agora em um artigo publicado por 
pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em uma revista científica 
internacional. 

 
Os cães e outros animais funcionam como "reservatórios" da doença, depois de infectados. As 
amostras foram colhidas de animais domésticos em áreas rurais dos municípios de Acari, Caraúbas e 
Marcelino Vieira. De acordo com os pesquisadores, 40% dos cães foram soropositivos para o 
protozoário Trypanosoma cruzi – que é o agente etiológico da doença de Chagas. 

O resultado foi publicado na revista Acta Tropica – que recebe estudos sobre a saúde humana e 
animal nos trópicos e subtrópicos. O principal autor é o médico-veterinário Vicente Toscano de 
Araújo Neto, conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). 

“Em conjunto, nossos resultados confirmam que os cães são reservatórios domésticos de T. cruzi no 
Nordeste do Brasil e T. brasiliensis é a principal espécie de triatomíneos (inseto barbeiro) 
correlacionada com a transmissão do parasito em ambientes domiciliares. Existe uma necessidade 
contínua de controlar populações peridomiciliares de triatomíneos e de implementar estratégias de 

vigilância para reservatórios com a ajuda da comunidade”, aponta. 

A pesquisa “Trypanosoma cruzi circulating among dogs and triatomines in the endemic countryside 
of the State of Rio Grande do Norte, Brazil” foi desenvolvida por pesquisadores da UFRN. 

Além de Vicente Toscano, participaram como co-autores: Nathan Ravi Medeiros Honorato, Raniery 
de Oliveira Santana, Andressa Noronha Barbosa Silva, Paulo Marcos da Matta Guedes, Egler Chiari, 

Lúcia Maria da Cunha Galvão e Antonia Claudia Jácome da Câmara. 
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PESQUISA MOSTRA REGRESSÃO DE DANOS EM BEBÊS EXPOSTOS AO VÍRUS ZIKA 
11/07/2019 às 11:56 

 

A dengue causou a morte de 443 pessoas em todo o país este ano, até o dia 30 de junho, segundo 
Um estudo, publicado esta semana na revista científica Nature Medicin, relatou dois casos de bebês 
que nasceram com microcefalia associada à exposição das mães ao vírus Zika durante a gravidez e 

que apresentaram desenvolvimento normal do cérebro após o parto.  

Com 28 autores, a pesquisa, desenvolvida em parceria do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação 
Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz) com a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, foi publicada em 
forma de artigo com o título “Neurodesenvolvimento infantil tardio e alterações neurossensoriais no 

segundo ano de vida em um grupo de crianças expostas ao Zika vírus”, em tradução li vre do inglês. 

Uma das autoras do estudo, a pediatra Maria Elizabeth Moreira, pesquisadora do IFF/Fiocruz, explica 
que foram acompanhadas 216 mulheres grávidas que apresentaram os sintomas do vírus Zika em 

2016, quando o Rio de Janeiro teve surto da doença. 

“As crianças são acompanhadas desde a exposição da mãe ao Zika, mães que tiveram os sintomas de 
rash cutânea, febre. Elas fizeram o exame PCR, que detecta a patologia na fase adulta da doença. Aí, 
desde a gravidez, essas mães foram sendo seguidas, passando pelo nascimento dos bebês e pelo 

desenvolvimento dos bebês até o terceiro ano de vida, que eles estão chegando agora”.  

Pesquisa 

De acordo com a pesquisadora, a microcefalia associada ao Zika resulta da destruição do parênquima 
cerebral, ou seja, da massa encefálica. “Por isso que a tábua óssea, que define o tamanho do 
perímetro cefálico, colapsa e a cabeça fica pequena”, explica. Entre as 216 mães que entraram no 

grupo do estudo, oito tiveram filhos com microcefalia. 

Segundo Elizabeth Moreira, os dois bebês que apresentaram recuperação após o nascimento não 
tinham a destruição do parênquima cerebral, ou seja, eram casos menos graves da doença, filhos de 

mães que tiveram Zika no final da gravidez. 

“Um dos bebês era todo pequeno, tinha perímetro cefálico, peso e comprimento pequenos, porque 
havia uma insuficiência placentária e o bebê tinha uma restrição de crescimento intra-útero. Quando 
o bebê nasce e começa a receber nutrientes e estimulação adequadas, o perímetro cefálico volta a 
crescer, porque ele não tinha a destruição do parênquima, ele só tinha a cabeça pequenininha e era 

todo pequenininho”, disse. 

O segundo bebê nasceu com a moleira fechada, patologia conhecida como craniosinostose, mas com 
o cérebro normal. “A gente sabe que o cérebro da criança cresce até mais ou menos os 3 anos de 
vida, por isso que a moleira nasce aberta. Se ela fecha antes do tempo, vai impedir o crescimento do 
cérebro embaixo. Então esse tem que passar por uma cirurgia para liberar o crescimento do cérebro 
e foi o que aconteceu. O bebê fez a cirurgia, abriu a tábua óssea e o cérebro, que estava normal 

embaixo voltou a crescer normalmente”, explica Elizabeth Moreira.  
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A pesquisa também mostrou que em 31,5% dos casos (68 crianças) tiveram efeitos negativos no 
desenvolvimento neurológico entre 7 e 32 meses de idade. Exceto as afetadas por alterações de 
parênquima cerebral, de 49 crianças com anormalidades logo após o nascimento, 24 delas, ou 49%, 
tiveram avaliações normais no segundo e terceiro anos de vida. Complicações em exames oculares 
foram detectados em nove de 137 crianças que fizeram o teste e dificuldades auditivas ocorreram 

em 13 de 114 crianças avaliadas. 

Acompanhamento 

De acordo com a pesquisadora, o resultado do estudo mostra a importância de fazer o 
acompanhamento neurológico precoce de todos os bebês, mesmo os que não apresentam 

microcefalia. 

“A grande questão que esse estudo traz é que os bebês sem microcefalia também podem apresentar 
atraso no desenvolvimento, 30% deles podem apresentar isso. E o diagnóstico tem que s er feito a 
tempo de você poder fazer algum tipo de estimulação precoce para minimizar os problemas 
relacionados a atraso no desenvolvimento. Então esses bebês precisam ser seguidos periodicamente, 
com testes de desenvolvimento, para que você possa encaminhar precocemente à estimulação”, 

disse. 

O IFF/Fiocruz acompanha, atualmente, um total de 87 crianças com microcefalia associada a 

problemas como toxoplasmose, citomegalovírus e questões genéticas, além do vírus Zika.  
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SARAMPO: SP, RJ E PARÁ TÊM SURTO. CAMPANHA EM SP É PRORROGADA 
12/07/2019 às 02h00 

O país registra surto de sarampo em três Estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. N o total, 142 
casos já foram confirmados no Brasil desde o início do ano, de acordo com o último boletim do 

Ministério da Saúde, de 27 de junho. 

As ocorrências foram em São Paulo (66), Rio de Janeiro (11), Pará (53), Minas Gerais (4), Santa 
Catarina (3), Amazonas (4), Roraima (1). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o 
número no Estado já foi atualizado para 206. Não há mortes notificadas este ano no país, segundo o 

Ministério. 

A doença, que havia sido erradicada em 2016, voltou a ser registrada no ano passado, quando houve 
os primeiros surtos em 11 Estados. Em 2018, foram 10.326 casos, sendo a maioria no Amazonas 

(9.803). 

Neste ano, o Ministério chegou a acenar sobre uma possível campanha nacional de vacinação contra 
o sarampo com início em 10 de julho que acabou sendo realizada, a partir dessa data,  apenas na 

cidade de São Paulo. 

Com surto confirmado da doença pela Secretaria Municipal de Saúde, a capital paulista, que registra 
111 casos até o momento em todas as regiões da cidade, prorrogou a campanha de vacinação, que 

encerraria nesta sexta-feira (12), até 16 de agosto.  

Já o Estado de São Paulo, que realiza campanha conjuntamente com o município, ampliou a 
vacinação a partir desta quinta-feira (11) para cinco cidades, onde há a circulação do vírus: 
Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul. Em ambas as 

campanhas, o "Dia D" de imunização está previsto para 20 de julho.  

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a Baixada Santista também está com uma campanha de 
vacinação em curso, que teve início em fevereiro devido a notificações de casos no navio de cruzeiro 
Seaview, da MSC. O local é considerado ponto estratégico de grande circulação de pessoas ao abrigar 

o maior porto da América Latina. 

O público-alvo de ambas as campanhas são jovens entre 15 e 29 anos, que correspondem a 47% do 
total de casos. É considerada uma faixa etária mais vulnerável devido à baixa procura pela segunda 
dose da vacina - a proteção contra a doença exige duas doses do imunizante. O segundo grupo mais 
afetado pela doença são crianças com menos de 1 ano (17,5%) dos casos, segundo a Secretaria 

Estadual.  

O esquema vigente de vacinação do Ministério da Saúde para crianças é o de uma dose da tríplice 
viral (sarampo, caxumba e rubéola) ao 1 ano de idade e uma da quadrupla viral (sarampo, caxumba, 
rubéola e varicela) ao 1 ano e 3 meses de idade. Para quem não se vacinou no período, a tríplice viral 
é oferecida gratuitamente em duas doses até os 29 anos ou em uma dose dos 30 aos 49 anos. Os 
demais devem recorrer às clínicas privadas. Mesmo após o fim da campanha de vacinação contra o 

sarampo, o imunizante continua disponível na rede pública durante o ano inteiro.  
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MINISTÉRIO DA SAÚDE REGISTRA 142 CASOS DE SARAMPO NO BRASIL ATÉ 1º DE JULHO 
12/07/2019 às 11h24 

 

O Brasil registra 142 casos de sarampo desde o início de 2019, segundo o boletim epidemiológico do 
Ministério da Saúde datado de 1º de julho. O relatório confirma 19 novos casos da doença nos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

São Paulo é o estado que mais viu o sarampo se expandir no último mês: são 15 novos casos, 
conforme o boletim. Já o Rio de Janeiro registrou 4 novos casos confirmados de sarampo. Os outros 
estados afetados pela doença - Pará, Minas Gerais, Santa Catarina, Amazonas e Roraima - não 

tiveram novas confirmações neste boletim. 

O Ministério da Saúde coleta e organiza os dados epidemiológico das secretaria de saúde de cada 

estado, por isso pode haver alguma diferença em relação aos números divulgados localmente.  

Casos suspeitos 

Em São Paulo, houve 623 notificações de casos suspeitos de sarampo no total, dos quais  340 ainda 
estão investigação e 217 foram descartados. Segundo o Ministério, houve "um acréscimo importante 
de notificações" no estado nas últimas semanas. A população de 20 a 29 anos é a mais atingida, com 
42,4% dos casos. No Rio de Janeiro, o total de casos notificados é de 49, dos quais 30 foram 
descartados e 8 ainda estão em investigação. O Pará ainda tem 6 casos suspeitos de sarampo em 

investigação. 
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