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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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ARARAS REGISTRA PRIMEIRO CASO DE SARAMPO EM 30 ANOS, AFIRMA SECRETARIA DE 
SAÚDE 
13/08/2019 às 08h32 
 

A Secretaria Municipal de Saúde de Araras (SP) registrou o primeiro caso de sarampo na cidade em 
30 anos. O paciente é um homem de 49 anos e foi contaminado pelo vírus em outro município. Em 
Américo Brasiliense, uma técnica de enfermagem está com suspeita da doença. 
Já em Araras, as ações de bloqueio foram realizadas pela equipe de Vigilância Epidemiológica da 
pasta junto a 181 pessoas que tiveram contato com o paciente no hospital e no bairro onde mora 
para evitar possíveis novos casos da doença. 
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente foi até hospital da Unimed no sábado (10), com 
a doença viral já confirmada, e acabou sendo internado por precaução. Ele foi liberado na segunda-
feira (12), sem complicações decorrentes da doença e fora do período de contágio. 
 
Confirmação do 1º caso de sarampo em Araras levou muita gente a se vacinar. 
De acordo com informações do Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria, o paciente teria 
contraído a doença na cidade de São Paulo e viajado para Minas Gerais, em seguida. 
“Após o registro do caso, todas as medidas de segurança foram tomadas, inclusive com isolamento 
da área onde esse paciente mora, por meio da vacinação de todos os vizinhos e pessoas que, de 
alguma forma, tiveram contato com ele”, explicou diretora de atenção básica da Saúde, Margareth 
Pagotti. Segundo ela, a doença não era diagnosticada há, pelo menos, três décadas na cidade. 
Em Araras, a cobertura de vacinação da população é de 48%, sendo que o ideal seria 95%. 
 
Sarampo 
Entre 5 de maio e 3 de agosto, 907 casos de sarampo foram confirmados no Brasil, de acordo com o 
Ministério da Saúde. Os casos estão concentrados em três estados: São Paulo (901), Rio de Janeiro 
(5) e Bahia (1). 
O Brasil, diz o Ministério da Saúde, vinha de um histórico de não registrar casos autóctones 
(adquiridos dentro do país) desde o ano 2000 - entre 2013 e 2015, ocorreram dois surtos, um no 
Ceará e outro em Pernambuco, a partir de casos importados. 
A epidemia de sarampo é um fenômeno global. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) mostram que, em 2017, a doença foi responsável por 
110 mil mortes. 
 
Entenda o que é sarampo, quais os sintomas, como é o tratamento e quem deve se vacinar   
Os primeiros sintomas do sarampo são febre alta que dura por volta de uma semana e manchas 
avermelhadas na pele. Os sintomas aparecem entre 10 e 12 dias após o contato com o vírus e podem 
vir acompanhados de tosse persistente, irritação ocular, coriza e congestão nasal. 
Não existe tratamento específico para o sarampo. Para os casos sem complicação, é importante 
manter uma boa hidratação, suporte nutricional e diminuir a hipertermia. Quando o quadro se 
agrava e surgem, por exemplo, diarreia, pneumonia e otite média, essas situações devem ser 
tratadas, normalmente, com o uso de antibioticoterapia. 
No caso de crianças acometidas pela enfermidade, a OMS recomenda a administração de vitamina A, 
a fim de reduzir a ocorrência de casos graves e fatais. 
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CASOS DE SARAMPO TRIPLICARAM NO MUNDO DESDE JANEIRO, ALERTA OMS 
13/08/19 às 12h04 
 

Os casos de sarampo em todo mundo quase triplicaram desde janeiro, na comparação com o mesmo 
período do ano passado - informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira (13). 
Os números divulgados pela OMS mostraram que, entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2019, foram 
registrados 364.808 casos, contra os 129.239 do ano passado, no mesmo intervalo. 
 
Esses são os números mais altos registrados desde 2006, afirmou o porta-voz da OMS, Christian 
Lindmeier, em reunião com uma imprensa em Genebra. O maior número de casos foi registrado na 
República Democrática do Congo (RDC), em Madagascar e na Ucrânia. 
No caso de Magadascar, "no entanto, o número de casos diminuiu significativamente nos últimos 
meses", como resultado de campanhas nacionais de vacinação de emergência contra o sarampo, 
relatou a OMS.  
Outros grandes surtos desta doença se desenvolveram em Angola, Camarões, Chade, Cazaquistão, 
Nigéria, Filipinas, Sudão do Sul, Sudão e Tailândia. Já os Estados Unidos registraram seu maior 
número de casos de sarampo em 25 anos. 
 
O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo. As mortes ocorrem, mais 
frequentemente, devido a complicações. "Não há tratamento, embora possa ser prevenida com duas 
doses de uma vacina segura e eficaz", de acordo com a OMS. 
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SURTO DE SARAMPO: DF INVESTIGA 5 CASOS DA DOENÇA 
13/08/2019 às 17h12 
 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal investiga cinco casos de sarampo na capital. De acordo com 
a pasta, são pessoas que estiveram em São Paulo, região que enfrenta um surto da doença. 
 
Os casos foram notificados no fim de semana e começaram a ser investigados em seguida pelas 
equipes de saúde das regiões onde houve a notificação. Após a publicação desta reportagem, a 
secretaria informou que dos cinco casos, dois foram descartados nesta terça-feira (13). 
“Agora que dois foram descartados, temos trabalhado para averiguar os outros três, ainda em 
investigação", explicou a gerente de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão 
Hídrica e Alimentar, Renata Brandão. 
 
Segundo ela, há casos em que as respostas podem ser mais rápidas e outros em que podem 
demorar, "a depender da necessidade de mais coletas e da logística com outros laboratórios". 
Segundo a Secretaria de Saúde, a resposta pode sair entre sete e 60 dias, "a depender do resultado 
inicial". Em caso positivo, uma nova amostra é enviada a um laboratório de referência do Ministério 
da Saúde. 
Há uma semana, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal convocou os moradores de Brasília para 
que procurassem os postos e atualizassem a carteira de vacinação. 
 
Conforme um levantamento da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, de janeiro a julho desse ano, 
foram investigados cerca de 30 casos suspeitos de sarampo no DF, mas nenhum foi confirmado. 
Funcionários do Aeroporto de Brasília – por onde passam cerca de 50 mil pessoas por dia – estão 
sendo vacinados durante toda essa semana. Hotéis e agências de viagens da capital também foram 
alvos de uma campanha de conscientização sobre a doença. 
 
Entre 5 de maio e 3 de agosto, 907 casos de sarampo foram confirmados no Brasil, de acordo com o 
Ministério da Saúde. Os casos estão concentrados em três estados: São Paulo (901), Rio de Janeiro 
(5) e Bahia (1). 
A epidemia de sarampo é um fenômeno global. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) mostram que, em 2017, a doença foi responsável por 
110 mil mortes. 
Este ano, ainda segundo as entidades, casos notificados no mundo cresceram 300% nos primeiros 
três meses em comparação com o mesmo período de 2018. 
 
O Brasil, diz o Ministério da Saúde, vinha de um histórico de não registrar casos autóctones 
(adquiridos dentro do país) desde o ano 2000. Entre 2013 e 2015, ocorreram dois surtos, um no 
Ceará e outro em Pernambuco, a partir de casos importados. 
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APÓS 20 ANOS SEM SARAMPO, BAHIA TEM MAIS DE 90 CASOS SUSPEITOS DA DOENÇA EM 

ANÁLISE 
13/08/2019 às 21h02 
 

Após 20 anos sem casos de sarampo, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) analisa 93 notificações 
de suspeitas da doença no estado. 
Conforme o Ministério da Saúde, a Bahia está na lista de estados com surto ativo da doença, ou seja, 
com crescimento do número de casos confirmados. Segundo a Sesab, o estado tem, até agora, a 
confirmação de três casos importados de sarampo em 2019, ou seja, de pessoas que contraíram a 
doença fora de território baiano, mas tiveram a confirmação quando estavam no estado. 
 
De acordo com informações da Sesab, foram notificados 190 casos de sarampo em 2019. Desses, 96 
foram descartados após exames no Laboratório Central do Estado da Bahia (Lacen). Um é o do 
adolescente que mora na capital baiana e teve a doença confirmada após voltar de uma viagem à 
Espanha. Outros 93 casos suspeitos continuam em análise. 
Segundo o órgão, os outros dois casos confirmados da doença são de uma pessoa que mora em São 
Paulo e chegou em Porto Seguro, no sul da Bahia, em junho deste ano, e de um paciente que estava 
em São Paulo e veio para a capital baiana, mas não mora na cidade. Esses dois casos não são 
contabilizados no boletim de notificações da doença da Sesab. 
 
Vacinação 

No último sábado (10), cerca de 20 mil pessoas se vacinaram contra a doença, em Salvador, quando 
foi realizado o Dia D de imunização contra o sarampo, na capital baiana. 
Segundo a prefeitura, na ocasião, mais de 40 mil pessoas foram até as unidades de saúde para se 
proteger. Desse total, cerca de 20 mil iniciaram ou completaram o esquema vacinal, ou seja, quase 
metade dos indivíduos que procuraram os postos já estava protegido e não precisou ser revacinado. 
As doses segues disponíveis nas 129 salas de imunização das unidades básicas de saúde de Salvador, 
de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 17h.  
 A recomendação para os profissionais de saúde é de que seja feita a notificação de todos os casos de 
suspeita de sarampo, independente da idade e da situação vacinal anterior. 
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MORTES POR DOENÇA DAS FEZES DE POMBOS ALERTAM PARA RISCO DE CONTAMINAÇÃO 
14/08/2019 às 10:37 

Duas mortes recentemente confirmadas em Santos, litoral de São Paulo, tendo como 
causa criptococose, a doença provocada pela inalação das fezes secas contaminadas dos pombos, 
tem gerado dúvidas à população. O alerta vale para todas as cidades, inclusive para Curitiba. 
Conhecidos como “ratos que voam”, as pombas têm motivo para ganharem essa referência tão 
desagradável. Para quem vê uma multidão de pombas levantando voo no meio de uma praça não 
sabe o risco à saúde que eles representam. Nas fezes das pombas cresce um fungo, o Cryptococcus, 
que quando inalado pode desencadear uma série de doenças, como a criptococose (infecção 
pulmonar) e a meningite (inflamação da meningite) e a pneumonia (infecção nos pulmões) por 
criptococose — já que deriva do fungo. 

A Secretaria de Saúde da cidade paulista informou que apesar de a criptococose não ser uma doença 
de notificação compulsória (obrigatória) pelos hospitais e estabelecimentos de saúde aos setores de 
Vigilância em Saúde, conforme os protocolos e legislação vigente, foram registrados dois atestados 
de óbitos indicando mortes pela doença: um homem de 56 anos, com óbito registrado em 18 de 
julho, e outro homem, de 43 anos, com óbito registrado em 23 de julho. 

Embora o risco de transmissão dessas doenças não seja tão significativo entre a população saudável, 
pessoas com problemas na imunidade, como os imunodeprimidos, pacientes oncológicos ou pessoas 
com Aids, têm mais predisposição ao desenvolvimento dessas condições. 

“O fungo se desenvolve em ambientes onde há fezes das pombas e quando essas fezes desidratam, 
viram pó, qualquer movimentação aérea, seja de vento ou varredura, ou até a pomba voando por 
cima, coloca os esporos do fungo em suspensão no ar”, explica Flavio de Queiroz Telles Filho, médico 
professor do departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e consultor 
da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). 

O que fazer? 

Caso uma pessoa com problemas na imunidade entre em contato com esses esporos e desenvolva 
uma doença decorrente do fungo, a gravidade tende a ser alta, segundo Telles. “A doença quando 
ocorre é muito grave. Pode ter taxas de mortalidade de 30% a 40%. O tratamento é hospitalar, com 
drogas intravenosas, e a meningite criptocócica é a forma mais comum que ocorre em relação a esse 
fungo. Ele pode desenvolver também pneumonia, que é menos frequente, mas o que gera maior 
preocupação nas pessoas é a meningite”, explica. 

Meningite por fungos 

A meningite, ou a inflamação da meningite, é uma doença que pode ser causada tanto por vírus, 
bactérias ou, no caso citado, por fungos. Os sintomas e o tratamento, nesse caso, são diferentes, e os 
médicos precisam ficar atentos ao relato dos pacientes. 
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De acordo com Jaime Rocha, médico infectologista, cooperado da Unimed Curitiba, e professor da 
PUCPR, no caso da meningite por Cryptococcus, o paciente não sente aquela rigidez da nuca 
característica da doença. 

“A pessoa não fica com aquela rigidez de nuca, mas costuma ter dor de cabeça, que não é súbita, é 
persistente e progressiva. Vai aumentando a pressão na cabeça, podendo levar uma mudança na 
audição, na visão. A pessoa pode confundir com uma dor de cabeça, enxaqueca”, reforça o médico. 
O diagnóstico final vem com o exame do líquor (líquido cefalorraqueano), de retirada do líquido da 
espinha. 

Dos tratamentos, nada de antibióticos ou antivirais, mas antifúngicos, em doses altas e por longos 
períodos de tempo. Rocha estima que a pessoa precise ficar sob tratamento durante três a seis 
meses. Do contrário, “a recaída é muito grande. Há medicamentos injetáveis, se for uma forma mais 
grave da doença, ou orais se não for tão grave. Se há aumento na pressão na cabeça, é preciso fazer 
uma punção ou até passar por um procedimento cirúrgico para drenar”, explica o especialista. “Não 
tem vacina, nenhuma específica. A prevenção se dá pelo controle da imunidade e o controle 
ambiental”, reforça Rocha. 
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PERNAMBUCO TEM CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO E ENTRA EM ESTADO DE ALERTA 
16/08/19 às 10h56 

Quatro casos de sarampo foram confirmados nesta sexta-feira, (16), em Pernambuco, onde dois 
foram confirmados no Recife, e os outros dois em Caruaru, Agreste pernambucano. A 
superintendente de Imunização do Estado, Ana Catarina de Melo, explica como está sendo feito o 
mapa de investigação dos casos.  

"Entramos em contato para saber quem estava com sintomatologia. Os indivíduos que apresentaram 
sintomatologia no pós contato, que é o período de transmissibilidade, esse grupo nós investigamos, 
coletamos exames, identificamos por onde eles circularam para deflagrar o bloqueio vacinal e 
estamos monitorando eles e os contatos", esclareceu.  

A confirmação dos casos aconteceu depois que um grupo, com cerca de 180 pessoas, viajou para 
Porto Seguro, na Bahia, no final de junho e início de julho. Chegando lá, esses pernambucanos 
tiveram contato com um instrutor de São Paulo que estava com a doença. Com isso, alguns foram 
contaminados com o sarampo. Ana Catarina garante que é preciso ficar alerta para evitar um 
possível surto de sarampo no Estado.  

"Estamos com a circulação do vírus do sarampo em vários estados do país e em várias localidades do 
mundo, e as pessoas transitam o tempo todo. A vacina é a medida mais eficaz, então nesse momento 
nós precisamos manter a vacinação em dia para garantir, de fato, a não reintromissão do vírus em 
Pernambuco", disse.  

Prevenção 

Ana Catarina também explica o que a população deve fazer para prevenir a doença. 

"A população entre 12 meses e 29 anos de idade precisa ter duas doses da vacina tríplice viral. A 
população entre 30 e 49 anos de idade, precisa de uma dose única. Todo indivíduo precisa ter essa 
vacinação em dia, pois mesmo aqueles que já tiveram sarampo, pode acabar sendo acometido pela 
caxumba ou rubéola. Então precisa receber a vacina do tríplice viral para não adoecer das outras 
duas doenças que a vacina protege", concluiu. 
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NOTIFICAÇÕES DE ARBOVIROSES AUMENTAM 143% EM PERNAMBUCO 
17/08/19 às 10h05 
 

Pernambuco também registrou aumento das notificações de casos de arboviroses – dengue, zika e 
chickungunya. São 143,14% a mais, de janeiro a agosto de 2019, em relação ao mesmo período do 
ano passado. Composta por 10 cidades, todas no sertão do estado, a XI Gerência Regional de Saúde 
(GERES) foi a área que apresentou maior crescimento no número de notificações, um aumento de 
1.914%. No Recife, os casos suspeitos cresceram 37,4%. 
 
Os dados compreendem o período de 30 de dezembro de 2018 a 03 de agosto de 2019. As GERES 
que mais alavancaram as estatísticas são as formadas majoritariamente por municípios do sertão. De 
acordo com a gerente do Programa Estadual de Controle das Arboviroses da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), Claudenice Pontes, a incidência na região está relacionada a surtos anteriores das 
arboviroses. 
 
Os dados compreendem o período de 30 de dezembro de 2018 a 03 de agosto de 2019. As GERES 
que mais alavancaram as estatísticas são as formadas majoritariamente por municípios do sertão. De 
acordo com a gerente do Programa Estadual de Controle das Arboviroses da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), Claudenice Pontes, a incidência na região está relacionada a surtos anteriores das 
arboviroses. “As áreas que não tiveram transmissão antes são as que mais estão notificando casos. 
Como na Região Metropolitana, por exemplo, já houve surto, as pessoas estão mais imunizadas”, 
explica. A mesma lógica se repete quando analisada a faixa etária. Segundo Claudenice, pessoas de 
até 19 anos estão mais vulneráveis às arboviroses por não terem tido contato anterior com o vírus. 
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