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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


2 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog: 
http://cievsrecife.w ordpress.com / 

SUMÁRIO 

 

FORTALEZA TEM 11 MORTES POR FORMA GRAVE DE MENINGITE EM 2019 ...................................... 3 

CASOS DE SARAMPO AUMENTAM EM SÃO PAULO .......................................................................... 4 

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONFIRMA PRIMEIRA MORTE POR LEISHMANIOSE EM MARÍLIA .. 5 

AUTORIDADES SANITÁRIAS DO RIO ENTRAM EM ALERTA POR SURTO DE SARAMPO ......................... 6 

CONFIRMADO PRIMEIRO CASO DE MORTE POR FEBRE MACULOSA EM IPATINGA ............................. 7 

SECRETARIA DE SAÚDE INVESTIGA SEIS CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO EM PE ............................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


3 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog: 
http://cievsrecife.w ordpress.com / 

 
FORTALEZA TEM 11 MORTES POR FORMA GRAVE DE MENINGITE EM 2019 
30/07/2019 às 14h24 

  

Das 13 mortes registradas pela doença meningocócica no Ceará até 13 de julho, 11 ocorreram em 
Fortaleza. As ocorrências da capital concentram 85% das ocorridas em todo o estado, conforme 
dados mais recente divulgados  pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). 
 
A doença meningocócica, transmitida por bactéria e que apresenta maior letalidade, vitimou outras 
duas pessoas nas cidades de Aquiraz e Maracanaú. Ao todo, o estado contabiliza, no mesmo pe ríodo, 
27 mortes por meningite. Mais 14 foram causados por “outras meningites”, que podem se 
desenvolver a partir de vírus e fungos. 
 
Nesta segunda classificação, Fortaleza teve quatro casos. Os municípios de Barro, Barbalha, Baturité, 
Boa Viagem, Cruz, Guaraciaba do Norte, Icó, Itatira, Poranga e São Luís do Curu registraram uma 
morte, cada. Conforme a Secretaria da Saúde, além das mortes, 260 casos notificados da doença, até 
o dia 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/07/30/fortaleza-tem-11-mortes-por-forma-grave-de-meningite-em-2019.ghtml


4 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog: 
http://cievsrecife.w ordpress.com / 

 
CASOS DE SARAMPO AUMENTAM EM SÃO PAULO 
31/07/2019 às 16h35 

O número de casos confirmados de sarampo este ano em todo o estado de São Paulo subiu para 633, 
conforme balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. O balanço inclui dados 
contabilizado até esta terça-feira (30). Três em cada quatro casos foram registrados na capital, onde 
foram notificados 484 casos no ano. 
 
O último balanço divulgado pela secretaria trazia dados até o dia 17 de julho e registrava 484 casos 
de sarampo em todo o estado.   
 
Por isso, a campanha de vacinação contra o sarampo continua em curso na capital e em 14 cidades 
da Grande São Paulo. O objetivo é vacinar jovens e adultos entre 15 e 29 anos. A meta é vacinar 4,4 
milhões de pessoas até o dia 16 de agosto. Desde o dia 10 de junho, apenas 799,9 mil pessoas dessa 
faixa etária foram imunizadas na região. 
 
Postos de vacinação volantes contra o sarampo foram montados em 12 linhas de trem e metrô da 
capital paulista e também no Terminal Metropolitano de São Mateus. Esses postos vão funcionar 
até sexta-feira (2). 
A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Há contraindicação para gestantes 
e imunodeprimidos, como pessoas submetidas a tratamento de leucemia e pacientes oncológicos. 

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, provocada por vírus, grave e transmitida pela fala, tosse 
e espirro. A doença é extremamente contagiosa, mas pode ser prevenida pela vacina. O sarampo 
caracteriza-se principalmente por febre alta, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo, tosse, 
coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal. 
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SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONFIRMA PRIMEIRA MORTE POR LEISHMANIOSE EM 

MARÍLIA 
31/07/2019 às 17h44 

  

A Secretaria Estadual da Saúde divulgou esta semana relatório com os casos de leishmaniose no  
estado no primeiro semestre e confirmou a primeira morte em Marília (SP).  
 
Segundo o relatório, o Centro-Oeste Paulista tem 15 casos confirmados em humanos e duas mortes – 
o outro caso aconteceu em Tupã. 
 
A vítima que morreu em Marília é uma mulher de 72 anos, moradora do bairro Santa Antonieta. Ela 
morreu no fim de maio, mas a confirmação só aconteceu após a divulgação do relatório. A mulher 
tinha outros problemas de saúde e a leishmaniose foi confirmada em exame rápido.  
 
Segundo a prefeitura de Marília, porém, o caso desta mulher ainda é tratado pela Secretaria 
Municipal de Saúde como “em investigação” porque ainda não foi confirmado pelo Serviço de 
Verificação de Óbito (SVO). Mesmo assim, a Vigilância Sanitária informa que adotou todos os 
procedimentos previstos para casos positivos da doença. 
 
A vítima de Tupã tinha 58 anos e morava na Vila Industrial, na zona sul da cidade. A morte foi 
confirmada em maio. A mulher tinha leishmaniose e dengue. 
 
Segundo o relatório, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado informa que, neste ano, até o 
dia 1º de julho, foram registrados 30 casos e seis mortes por leishmaniose visceral em todo o estado.  
Segundo o veterinário Lupércio Garrido, da Divisão de Zoonoses de Marília, as ações de prevenção à 
doença estão sendo desenvolvidas em toda a cidade. Na região do bairro Santa Antonieta, porém, os 
agentes fazem um procedimento chamado inquérito canino, em busca de casos positivos em 
animais. 
 
A leishmaniose é transmitida pela picada do mosquito palha infectado. O parasita da doença ataca o 
sistema imunológico e a doença pode evoluir para uma forma visceral mais grave, que pode ser fatal 
se não for tratada. 
 
A doença, quando progride, se manifesta de dois a oito meses após a infecção e se caracteriza por 
acessos irregulares de febre, perda de peso, fraqueza, aumento do baço e do fígado, nódulos 
linfáticos inchados e anemia. 
 
A prevenção da doença deve ser feita evitando que o mosquito palha se reproduza em áreaa abertas 
e úmidas, limpando entulho, mato e o lixo orgânico. 
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AUTORIDADES SANITÁRIAS DO RIO ENTRAM EM ALERTA POR SURTO DE SARAMPO 
01/08/2019 às 10:26 

 

O Rio de Janeiro entrou em estado de alerta nesta quinta-feira (1º) devido ao surto de sarampo no 
estado vizinho de São Paulo. Além de informar a população, a medida divulgada pela Secretaria 
Estadual de Saúde prevê ações como reforço da vacinação em postos de saúde fluminenses. 
 
Panfletos com detalhes sobre os sintomas da doença e a importância da imunização para previnir a 
contaminação estão sendo distribuídos em terminais de transportes públicos e aeroportos do 
estado. O Rio de Janeiro registrou, neste ano, 13 casos de sarampo. No ano passado, o estado 
conseguiu atingir uma cobertura vacinal de 95% da população-alvo que inclui pessoas de um ano até 

49 anos de idade. 

“A ação faz parte da recomendação do Ministério da Saúde e estamos colocando em prática.  A 
indicação é fazer a administração da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) para crianças a partir 
de 1 ano de idade e adultos até 49 anos que não estão em dia com a vacina. Para aqueles que têm 
dúvida se receberam ou não a dose, a indicação é pela imunização”, explicou o médico Alexandre 

Chieppe, da Secretaria Estadual de Saúde. 
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CONFIRMADO PRIMEIRO CASO DE MORTE POR FEBRE MACULOSA EM IPATINGA 
01/08/2019 às 17h56 

A secretaria municipal de Saúde de Ipatinga confirmou, nesta quinta-feira (1º), a primeira morte no 
município causada por febre maculosa em 2019. De acordo com a secretaria, a vítima é um rapaz de 
20 anos, morador do Bairro Caravelas; ele teria visitado um sítio na zona rural nos últimos dias. Ainda 
segundo a pasta, o homem já chegou à Unidade de Pronto Atendimento o Bbairro Canaã em estado 
clínico grave avançado, e com o sistema nervoso comprometido. 
  
O G1 questionou se o rapaz chegou a ficar internado e por quanto tempo, mas não houve resposta.  
A doença é transmitida ao homem por meio da picada de carrapatos, principalmente o tipo estrela. 
De acordo com a médica infectologista Carmelinda Lobato, os sintomas apresentados pelos 
pacientes com a doença são febre, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Já na fase mais 
avançada o paciente pode ter confusão mental e convulsões. 
 
Ainda segundo a médica, a forma de prevenção deve ser feita por meio do uso de roupas de manga 
longa e calça, além de repelentes, sempre que estiver em locais com mato. A médica ainda enfatiza 
que, em caso de contato com o carrapato, não é recomendado espremer o inseto, mas sim fazer a 
retirada com uma pinça. 
 
Segundo a Prefeitura de Ipatinga, os profissionais de saúde da cidade estão passando por 
capacitações para identificar o mais rápido possível a febre maculosa, já que na fase inicial ela pode 
ser confundida com outras doenças. 
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SECRETARIA DE SAÚDE INVESTIGA SEIS CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO EM PE 
01/08/2019 às 19h27 

 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) investiga seis possíveis casos de sarampo, todos em jovens com 
idades entre 16 e 19 anos, em três municípios pernambucanos. A pasta foi notificada no último dia 
27, sobre um caso suspeito para doença, de uma adolescente residente no município de Caruaru no 
Agreste do Estado. Ela teria viajado com uma turma de jovens para Porto Seguro, na Bahia. Durante a 
investigação, outros cinco jovens (quatro que participaram da viagem e um que teve contato com os 

estudantes), também foram apontados como possíveis portadores do vírus. 

Os casos, segundo a SES, estão concentrados em três municípios: três jovens vivem no Recife, dois 
em Caruaru e um em Olinda, na região metropolitana da Capital. As vigilâncias epidemiológicas dos 
municípios, com o apoio da SES e das I e IV Gerências Regionais de Saúde (Geres), estão realizando 
bloqueios vacinais. Além de Recife, Olinda e Caruaru, a cidade de Bezerros, de onde eram parte dos 
estudantes, também está realizando busca ativa das pessoas que tiveram contato com os possíveis 

portadores da doença. 

Excursão 

Ao todo, 182 jovens participaram da excursão para a cidade baiana, entre os dias 28 de junho  e 1º 
de julho. Um dos monitores do grupo, segundo a secretaria, foi confirmado para sarampo. Os seis 
pernambucanos foram submetidos a coletas de materiais para análise no laboratório do LACEN-PE e 

pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, para confirmação da presença do vírus.  
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