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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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SP TEM AUMENTO DE 52,7% NOS CASOS DE SARAMPO EM SEIS DIAS 
06/08/2019 às 19h55 
  

O número de casos de sarampo aumentou 52,7% no estado de São Paulo em seis dias, informou a 
Secretaria Estadual da Saúde nesta terça-feira (6). A pasta registrou 967 casos da doença neste 
ano, o número anterior era de 633. 
 
Desse total, 80% se concentram na capital, com 778 casos. 
A campanha de vacinação contra sarampo segue em curso na capital e outras 14 cidades da Grande 
São Paulo com o objetivo de vacinar jovens e adultos de 15 a 29 anos. Cerca de 900 mil pessoas 
nessa faixa etária foram imunizadas e a meta é vacinar 4,4 milhões até o dia 16 de agosto, data 
prevista para encerramento da campanha. 
 
Um total de 32 cidades paulistas vivem surto de sarampo, sendo 17 na região metropolitana, 
incluindo a capital. 
 
Desde 10 de junho, quando a campanha de vacinação contra o sarampo começou na capital, 758.987 
doses foram aplicadas, atingindo cobertura de 23,5% do público jovem (15 a 29 anos) e 15% entre as 
crianças de 6 meses a 1 ano incompleto. 
 
Nesta terça, o Ministério da Saúde pediu que bebês de seis meses a um ano tomem vacina, em caso 
de viagem para cidades com surto da doença, com antecedência de 15 dias. Para que as crianças 
recebam a vacina nas creches e escolas municipais, os pais devem enviar autorização por escrito.  
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SARAMPO: MINISTÉRIO RECOMENDA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS QUE VÃO VIAJAR 
06/08/2019 às 20h15 

O Ministério da Saúde soltou nesta terça-feira (6) um comunicado alertando pais, mães e 
responsáveis que vão viajar com seus filhos de seis meses a menores de um ano de idade para 39 
cidades dos estados de São Paulo, Pará ou Rio de Janeiro, onde há surto ativo do sarampo, para que 
vacinem seus filhos. A recomendação é que todas essas crianças sejam imunizadas contra a 
doença no período mínimo de 15 dias antes da data prevista para a viagem. Além de proteger, a 
medida de segurança pretende interromper a cadeia de transmissão do vírus do sarampo no país. 

Segundo o Ministério, a vacina não substitui e não será considerada válida para fins do calendário 
nacional de vacinação da criança. Assim, além dessa dose que está sendo aplicada agora, os pais e 
responsáveis devem levar os filhos para tomar a vacina tríplice viral (D1) aos 12 meses de idade (1ª 
dose); e aos 15 meses (2ªdose) para tomar a vacina tetra viral ou a tríplice viral + varicela. A 
vacinação de rotina das crianças deve ser mantida independentemente do planejamento de viage ns 
para os locais com surto ativo do sarampo ou não. 

No estado de São Paulo, as cidades com registro de sarampo, segundo o Ministério da Saúde, 
são: São Paulo, Santos, Fernandópolis, Santo André, Guarulhos, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Mairiporã, Pindamonhangaba, Sorocaba, Diadema, Indaiatuba, 
Osasco, Barueri, Caçapava, Caieiras, Embu, Estrela D’Oeste, Francisco Morato, Hortolândia, 
Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jales, Mogi das Cruzes, Peruíbe, Praia Grande, Ribeirão Pre to, São 
José dos Campos, Taboão da Serra e Taubaté. No estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Paraty e 
Nilópolis. No Pará: Monte Alegre, Santarém, Porto do Moz e Prainha. 

O Ministério da Saúde registrou, entre os dias 05 de maio e 03 de agosto deste ano, 907 casos 
confirmados de sarampo no Brasil, em três estados: São Paulo (901 casos), Rio  de Janeiro (5) e 
Bahia (1). 
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PARAÍBA TEM 14º CASO DE MALÁRIA CONFIRMADO EM 2019, DIZ HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO 
07/08/2019 às 12h05 

 

O 14º caso de malária na paraíba foi confirmado nesta quarta-feira (7) pelo Hospital Universitário 
Lauro Wanderley, em João Pessoa. De acordo com a assessoria de imprensa, a doença foi confirmada 
em um homem de 58 anos, morador do Conde. 
 
O paciente deu entrada no hospital no dia 26 de julho, mas a informação só foi confirmada nesta 
quarta-feira. O homem permanece internado no hospital ainda sem previsão de receber alta. 
O 13 º caso de malária foi confirmado no dia 13 de julho. O paciente, de 59 anos, também é morador 
do Conde e recebeu alta no dia 24 do mês passado. 
 
Outros 12 casos da doença, além de um caso “importado”, ou seja, que não foi contraído na região, 
já foram identificados no estado. 
 
Outros casos confirmados 
O 12º caso de malária foi confirmado no dia 18 de junho em um homem de 32 anos, morador do sítio 
Gurugi II, na zona rural do Conde. Além de todos esses casos, uma venezuelana também foi 
diagnosticada com malária e recebeu tratamento no Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) 
de João Pessoa. Esse foi considerado um caso "importado", porque a mulher não contraiu a malária 
na Paraíba. 
 
O 11º caso de malária na Paraíba foi confirmado no dia 10 de junho. De acordo com o HU, o paciente 
é um homem, morador do bairro de Jacumã, no município do Conde e tem 44 anos. 
 
Os nono e décimo casos foram confirmados no dia 4 de junho. Os dois casos são de homens, que 
moram no município do Conde, na região dos bairros de Jacumã, Carapibus e Vila Ouro. Ambos os 
pacientes, sendo um deles de 51 anos de idade, foram encaminhados para o Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HU), em João Pessoa, para receberem tratamento. 
 
O oitavo caso de malária na Paraíba este ano foi identificado, no dia 3 de junho, em uma mulher de 
53 anos, também moradora do Conde. Conforme informado pelo Hospital Universitário, nesta terça-
feira (4), ela está em observação e tem um estado de saúde considerado regular.  
 
O sétimo caso também foi confirmado no dia 3 de junho, no HU, em João Pessoa. No entanto, o 
homem de 25 anos não precisou ser internado e está sendo tratado no Conde. 
 
O sexto caso de paciente com malária na Paraíba foi confirmado no dia 27 de maio pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). A paciente é moradora de João Pessoa, mas tinha constância em ir para o 
município do Conde, área de risco potencial da doença. Após apresentar sintomas compatíveis com 
os da doença, somado ao histórico de idas ao Conde, a paciente  foi submetida ao teste rápido que 
confirmou a presença do vírus. Ela permanece internada no Hospital Universitário da capital, com 
estado de saúde estável. 
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https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/06/18/hu-confirma-12o-caso-de-malaria-na-paraiba-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/06/10/paraiba-confirma-11o-caso-de-malaria-em-2019-diz-hospital.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/06/04/paraiba-tem-dois-novos-casos-de-malaria-confirmados-10-casos-ja-foram-registrados-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/06/03/paraiba-tem-oito-casos-de-malaria-confirmados-em-menos-de-tres-meses-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/06/03/paraiba-tem-oito-casos-de-malaria-confirmados-em-menos-de-tres-meses-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/05/27/sexto-caso-de-malaria-na-paraiba-e-confirmado-pela-secretaria-de-saude.ghtml
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O quinto caso de malária foi confirmado no município do Conde, Litoral Sul da Paraíba, no dia 20 de 
maio. De acordo com a secretária de saúde da cidade, Renata Martins, uma mulher de 27 anos deu 
entrada no pronto atendimento com os sintomas semelhantes. 
 
A confirmação do quarto caso foi identificada em um idoso, de 60 anos, que mora no bairro Village 
Jacumã, no Conde. Após o diagnóstico, o tratamento foi iniciado no município, mas devido a outras 
doenças, ele foi transferido para o Hospital Universitário (HU) Lauro Wanderley, da Universidade 
Federal da Paraíba, em João Pessoa. Ele recebeu alta no dia 8 de maio. 
 
O terceiro caso foi identificado em uma mulher, de 40 anos, moradora do bairro de Jacumã, no 
Conde. Ela deu entrada no HU no dia 11 de abril, quando a confirmação de malária foi feita por meio 
de um teste rápido, e recebeu alta no dia 22 do mesmo mês. 
 
Já o segundo caso foi diagnosticado em um homem, de 53 anos, que deu entrada inicialmente no 
Hospital de Ortotrauma de Mangabeira e, depois, foi transferido para o HU no dia 5 de abril, quando 
exames confirmaram a suspeita. Ele mora no município de Tavares, mas trabalha no Conde, segundo 
a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Saúde do Conte. Ele recebeu alta médica no dia 12 
de abril. 
 
O primeiro caso da doença no estado, este ano, foi constatado em uma mulher, de 35 anos, 
moradora do município do Conde, na Região Metropoli tana da capital paraibana.  
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QUATRO CIDADES DO NOROESTE PAULISTA ENTRAM NA LISTA DE SITUAÇÃO DE RISCO 

CONTRA O SARAMPO 
07/08/2019 às 12h52 

 

Quatro cidades do noroeste paulista entraram na lista do Ministério da Saúde em um alerta contra o 
sarampo. Por isso, crianças de seis meses a um ano que moram nas cidades onde há surto de 
sarampo devem tomar uma dose extra da vacina. 
As cidades na região são Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Jales e São José do Rio Preto (SP). O 
ministério recomenda que as crianças tomem uma dose extra da vacina. 
Além de proteger, a medida de segurança pretende interromper a cadeia de transmissão do vírus do 
sarampo no país. 
Atualmente, 43 cidades em três estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia) mantém com 
crescimento do número de casos confirmados da doença. 
 
Em Rio Preto, a Secretaria da Saúde confirmou cinco casos positivos de sarampo neste ano. A 
secretaria afirma que a Vigilância do Estado constatou que os cinco casos são em crianças que 
estudam na mesma escola. 
Foi necessário fazer um bloqueio pontual com as crianças que convivem com as crianças infectadas. 
A secretaria aguarda uma segunda rodada de exames para confirmar o sarampo nas crianças.  
Normalmente, crianças com um ano de idade já precisam tomar a dose da vacina e três meses 
depois, fazem o reforço. Agora, com seis meses de vida, as crianças precisam tomar a dose chamada 
de ‘dose zero’. Mesmo tomando essa dose, as crianças precisam tomar as vacinas dos 12 e 15 meses.  
A vacina está disponível em todos os postos da cidade. 
 
Jales 
A região de Jales tem três cidades com surto. Estrela D’Oeste informou que são cinco notificações da 
doença, mas os exames deram três negativos e dois em investigação ainda. Mesmo assim, a 
Secretaria de Saúde faz trabalho de bloqueio com os familiares das pessoas que fizeram as 
notificações. 
Jales tem uma notificação confirmada e está fazendo o bloqueio com as pessoas que tiveram contato 
com a pessoa infectada. “Estamos intensificando as ações, aderimos a campanha no estado, e diante 
de qualquer caso suspeito estamos trabalhando como se fosse um surto, fazendo o bloqueio com a 
família, com as pessoas que tiveram contato”, afirma Eloá Koga, enfermeira da Vigilância 
Epidemiológica. 
Já Fernandópolis é a cidade com maior número de casos na região. Ao todo, são 59 notificações, 27 
casos confirmados e outros 30 estão em investigação. A Secretaria de Saúde faz o bloqueio com 
vacinação também. 
 
Araçatuba 
A Secretaria de Saúde de Araçatuba confirmou o primeiro caso de sarampo na cidade, é a uma jovem 
de 18 anos. A suspeita foi registrada no dia 13 de julho, mas a confirmação saiu nesta quarta-feira 
(7). 
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A equipe da atenção básica fez um bloqueio ao redor do bairro, vacinando os moradores. Na sexta-
feira (2), um caso de sarampo importado de um rapaz de 20 anos, morador de Santos, também foi 
confirmado na cidade. 
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PARANÁ CONFIRMA PRIMEIRO CASO DE SARAMPO 
07/08/2019 às 19:48 

A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou hoje (7) o primeiro caso de sarampo no estado – uma 

moradora da região metropolitana de Curitiba. Por meio de nota, a secretaria informou que a 

paciente, de 41 anos, viajou em julho para São Paulo, estado com mais de 900 casos confirmados da 

doença. 

De acordo com a secretaria, a mulher, que vive em Campina Grande do Sul, está em isolamento, e os 

procedimentos de bloqueio vacinal seletivo nas pessoas que tiveram contato com ela já foram 

realizados. A paranaense esteve em São Paulo entre 15 e 22 de julho e começou a apresentar os 

sintomas na última sexta-feira (2). 

Ainda segundo com o comunicado, o Paraná acompanha mais dois casos de pessoas com suspeita de 

sarampo. Enquanto os resultados dos exames não ficam prontos, a secretaria realiza bloqueio vacinal 

preventivo nas pessoas que tiveram algum tipo de contato com os pacientes e o isolamento 

domiciliar ou hospitalar. 

“Pedimos que todos os profissionais de saúde fiquem atentos aos sintomas e notifiquem à vigilância 

epidemiológica municipal os casos suspeitos, para que possamos acionar as medidas necessárias 

para o bloqueio vacinal seletivo nos contatos suscetíveis após exposição”, destacou a coordenadora 

de Vigilância Epidemiológica, Acácia Maria Lourenço Francisco Nasr. 

“Como a contaminação é pelo ar, qualquer contato com uma pessoa doente é um risco alto de 

transmissão”, completou. 

Panorama 

O Ministério da Saúde registrou, entre 5 de maio e 3 de agosto, 907 casos confirmados de sarampo 

no Brasil, em três estados: São Paulo (901), Rio de Janeiro (5) e Bahia (1). Atualmente, 43 cidades 

nesses três estados se mantêm com surto ativo da doença, ou seja, com crescimento do número de 

casos confirmados. 

A doença 

O sarampo é uma doença infecciosa, transmitida por vírus e que pode ser contraída por pessoas de 

qualquer idade. As complicações decorrentes da doença são mais graves em crianças menores de 5 

anos. O vírus é transmitido pela respiração, fala, tosse e pelo espirro. As micropartículas virais ficam 

suspensas no ar – daí o alto poder de contágio. 
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Os sintomas mais comuns são: febre alta, dor de cabeça, exantema (manchas avermelhadas na pele 

que aparecem primeiro no rosto e atrás da orelha e depois se espalham pelo corpo), tosse, coriza e 

conjuntivite. Como não existe tratamento específico para o sarampo, é importante ficar atento caso 

alguém com quem teve contato fique doente. 
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