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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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BEBÊ DE 7 MESES MORRE COM SUSPEITA DE SARAMPO EM TAQUARITINGA DO NORTE 
19/08/2019 às 12h57 
 

Um menino de sete meses de Taquaritinga do Norte, no agreste, morreu com suspeita de sarampo 
nesse sábado (17). O caso foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, que foi 
notificada pela prefeitura do município. A situação está sendo investigada e as amostras laboratoriais 
da criança foram encaminhadas para análise para que seja confirmada ou descartada a hipótese da 
doença. 

A Secretaria Estadual informou também que, até a manhã desta segunda-feira (19), recebeu da 
Fiocruz Rio de Janeiro cinco resultados laboratoriais positivos para sarampo em Pernambuco. Desses, 
quatro casos estão relacionados a pacientes que participaram de uma excursão para Porto Seguro, 
entre o final de junho e início de julho. O quinto caso é de um adolescente de 18 anos de 
Taquaritinga do Norte, que foi notificado no dia 30 de julho. Até o momento, foram confirmados dois 
casos no Recife, dois em Caruaru e um em Taquaritinga do Norte. 
 
"As equipes da vigilância epidemiológica das Geres e do nível central estão empenhadas nas 
investigações dos casos suspeitos e nas atividades de prevenção e controle. Nós continuamos 
reforçando a importância da população estar devidamente imunizada contra o sarampo. A vacina é 
gratuita e a medida mais eficaz para evitar que haja a reintrodução do vírus da doença em nosso 
Estado", alerta o secretário estadual de Saúde, André Longo. 

As pessoas que já tomaram as duas doses da vacina, pelo menos uma vez na vida, estão imunes e 
não precisam tomá-la novamente. O alvo do reforço da vacina devem ser crianças menores de cinco 
anos, principalmente as de um ano (1ª dose) e de um ano e três meses (2ª dose). Para adultos com 
até 29 anos, é necessário apresentar duas doses da vacina tríplice viral. Já em adultos com até 49 
anos, é preciso apresentar ao menos uma dose da vacina tríplice viral. A vacina é contraindicada para 
gestantes e imunodeprimidos. 

As vacinas são aplicadas em unidades básicas de saúde. É importante levar um documento de 
identidade, cartão de vacina , cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência. 
Todo paciente que apresentar febre e exantema (manchas vermelhas) acompanhados de um ou mais 
dos sintomas de tosse, coriza e conjuntivite é caracterizado como caso suspeito de sarampo e precisa 
procurar uma unidade de saúde para avaliação 

Sobre a doença 
O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral e grave. É muito contagiosa e pode ser 
transmitida pela fala, tosse e espirro. Pessoas de qualquer idade podem contrair a doença. As 
complicações infecciosas contribuem para a gravidade do sarampo, principalmente em crianças 

desnutridas e menores de um ano de idade. 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2019/08/19/bebe-de-7-meses-morre-com-suspeita-de-sarampo-em-taquaritinga-do-norte-174738?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=fb-tvjornalinterior
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2019/08/09/casos-suspeitos-de-sarampo-sobem-para-cinco-em-caruaru-174215
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2019/08/16/secretaria-estadual-de-saude-confirma-dois-casos-de-sarampo-em-caruaru-174605
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2019/08/14/secretaria-de-saude-de-petrolina-orienta-sobre-vacina-contra-sarampo-174479


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-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: 

http://cievsrecife.wordpress.com / 

 
COM 4 ÓBITOS, CASOS DE MENINGITE NO AC QUASE DUPLICAM EM DOIS MESES 
20/08/2019 às 13h35 
 

O boletim epidemiológico das meningites, divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), no 
Acre registrou 45 notificações de meningite até 14 de agosto. Deste total, 11 casos foram 
confirmados e quatro pessoas morreram. 
 
Das notificações, quatro ainda estão sob investigação. De acordo com a coordenadora da Área 
Técnica das Meningites do estado, Helena Catão, o número ainda está dentro da normalidade, se 
comparado ao registrado nos dois últimos anos. 
"Em 2019 não observamos um comportamento fora do padrão da doença em relação aos anos 
anteriores. Então, está dentro da normalidade e todos os casos que foram investigados estão dentro 
dos casos confirmados. No processo de investigação não foi verificado uma relação entre esses 
casos", explica. 
 
Em 2017 foram sete óbitos, e o pico dos casos confirmados ocorreu em fevereiro; em 2018, 
ocorreram seis mortes, com o pico no mês de julho e um total de 29 casos confirmados durante todo 
o ano. Já em 2019, os registros aumentaram no mês de maio. Neste ano, foi registrado um total de 
quatro mortes, informou Helena. 
 
Os casos confirmados da doença neste ano estão nos municípios de Rio Branco, Feijó e Tarauacá com 
dois casos respectivamente; Epitaciolândia e Bujari, com um cada, e o maior número com três 
ocorrências está em Senador Guiomard. 
 
De acordo com a coordenadora, quando são registrados esses casos suspeitos, os municípios 
desenvolvem algumas medidas de prevenção e controle. 
"Dentre eles, se faz o levantamento dos contatos desse caso suspeito, que podem ser pessoas que 
moram na mesma casa, frequentam a mesma escola, local de trabalho, que são os trabalhos mais 
próximos. Então é feito o levantamento e é feita quimioprofilaxia deles e também é solicitado que os 
municípios façam uma intensificação vacinal com as vacinas que protegem contra os vários tipos de 
meningite", informou. 
 
Nessa intensificação é feito também uma busca por crianças e adolescentes que estejam com a 
carteira vacinal atrasada e é feita a atualização do esquema vacinal deles. Além disso, a área onde 
tiver ocorrido o caso suspeito, eles ficam sob vigilância para ver se ocorrem outros casos 
relacionados. 
"A gente tem critérios específicos, tem os critérios epidemiológicos que a gente segue. Crianças e 
adolescentes que estejam dentro da faixa etária para atualizar a situação vacinal", pontua. 
Ainda de acordo com Helena, os casos que foram confirmados no mês de maio não possuem uma 
causa comum porque são de municípios diferentes. 
 
Orientação e prevenção 
Após a internação de um paciente com meningite bacteriana em Rio Branco, a Sesacre divulgou, no 
dia 22 de junho, um boletim epidemiológico com os casos notificados, confirmados, e mortes pela 
doença no estado. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/08/20/com-4-obitos-casos-de-meningite-no-ac-quase-duplicam-em-dois-meses.ghtml
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/06/21/saude-confirma-caso-de-meningite-bacteriana-no-acre.ghtml


5 

 
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-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: 

http://cievsrecife.wordpress.com / 

O material mostra os casos registrados na semana epidemiológica 24, que terminou no dia 15 de 
junho, e foram, ao todo, 21 casos notificados de meningite e seis confirmações da doença. E duas 
pessoas foram a óbito. 
Helena informa que há quatro vacinas diferentes que imunizam contra meningite e alerta que é 
importante manter a carteira de vacinação das crianças atualizadas. 
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CAMPINAS REGISTRA 780 CASOS DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE; ENTENDA 

A DOENÇA 
20/08/2019 às 19h37 
 

Campinas (SP) registrou 780 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2019, informou 
a Prefeitura. A doença acontece quando um paciente com problema respiratório precisa de 
internação. 
“Em geral, ela pode ser causada por vírus, o da Influenza é um deles, mas outros podem causar a 
síndrome e inclusive doenças bacterianas também”, diz Noelle Miotto, médica infectologista da 
Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas. 
 
De todos os casos do município, 36 foram causados pelo vírus da Influenza. Quando a pessoa é diagnosticada 
com SRAG, precisa ser feita a notificação para a Vigilância e Secretaria de Saúde, que vai colher amostras de 
para fazer o e exame da gripe. 
Faz-se então a sorologia para os vírus H1N1, H3N2 e o tipo B, que são considerados os mais graves. O 
exame pode dar positivo ou negativo – e no caso do negativo, nem sempre é possível saber qual foi o 
vírus que causou a SRAG. 
 
Prevenção é simples 
A infectologista disse que, na maioria das vezes, a SRAG pode ser evitada com hábitos simples de 
higiene. “A pessoa pode cobrir boca e nariz quando tossir e espirrar. Também pode higienizar as 
mãos com água e sabão, ou álcool gel sempre que tocar o rosto, superfícies, antes de se alimentar e 
após ir ao banheiro, além de evitar ambientes fechados”, apontou Miotto. 
Márcia Helena Ramos é mãe da Ana Helena e da Heloísa. A experiência ajuda entender a importância 
prevenção. “Procuro hidratar elas bastante, dar água ou suco. Também uso umidificador dentro de 
casa. Procuro não sair quando está muito frio, ou naquele choque térmico”. 
Apesar disso, Heloísa não aguentou a mudança constante de clima. “Por causa dessa mudança de 
tempo, ela está toda congestionada”, disse a mãe. 
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SAÚDE RECOMENDA DOSE EXTRA CONTRA O SARAMPO EM BEBÊS MENORES DE 1 ANO 
20/08/2019 às 19h38 
 

O Ministério da Saúde passou a recomendar a vacinação contra o sarampo em crianças com idade 
entre 6 meses e 11 meses e 29 dias para combater a disseminação do vírus no país. Nessa faixa 
etária, segundo a pasta, será ofertada uma dose complementar, chamada de dose zero, como já 
acontece em campanhas como a de combate à poliomielite. A orientação foi apresentada hoje (20) 
em entrevista coletiva na sede do órgão, em Brasília. 

Entre 19 de maio e 10 de agosto deste ano, foram confirmados 1.680 casos de sarampo no Brasil, 
além de 7,5 mil casos em investigação. No período, de acordo com o ministério, não houve mortes 
confirmadas decorrentes da enfermidade. 

Após um surto envolvendo estados da Região Norte no início do ano, um novo surto foi registrado no 
estado de São Paulo, que concentra, atualmente, 1.662 casos em 74 municípios – 98,5% do total de 
casos. Em seguida aparecem Rio de Janeiro, com seis casos, e Pernambuco, com quatro. Com um 
caso estão Goiás, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Piauí. 

A recomendação da vacinação adicional de crianças com idade entre 6 meses e 11 meses e 29 dias se 
deve ao fato deste ser o público com maior potencial de contágio. O coeficiente de incidência em 
bebês de até 1 ano é de 38,28 casos para cada grupo de 100 mil, enquanto a média de todas as faixas 
etárias ficou em 4,12. Normalmente, a imunização acontece por meio de duas doses, aos 12 meses e 
aos 15 meses de vida. 

“Temos observado uma incidência elevada em menores de 1 ano. É fundamental estabelecermos 
estratégia diferenciada para essa faixa etária, olhar para as crianças menores de 1 ano com especial 
atenção”, declarou o secretário de vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira. 

Jovens adultos 
Além dos bebês, outro público que preocupa o ministério é o de jovens adultos. A pasta destacou a 
necessidade de pessoas de 20 a 29 anos regularizarem a vacinação contra o sarampo – o grupo tem 
coeficiente de incidência de 9 casos para cada grupo de 100 mil, mais que o dobro da média nacional. 
A orientação vale especialmente para São Paulo, estado com muitos casos e alta densidade 
populacional. 
De acordo com o ministério, pela rotina de imunização estabelecida, pessoas com até 29 anos devem 
já ter recebido duas doses contra o sarampo. Já quem tem entre 30 e 49 anos deve ter tomado pelo 
menos uma dose. O secretário ponderou, contudo, que não há necessidade de corrida aos postos de 
saúde e que a regularização pode ser feita tranquilamente. 

Difícil controle 
Questionado sobre as razões da propagação do sarampo no país, Oliveira argumentou que a 
natureza do vírus e de sua transmissão dificultam o controle, especialmente com um surto em uma 
região como o estado de São Paulo. 
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“O sarampo é doença de transmissão respiratória. É rastilho de pólvora. Para cada caso, podemos ter 
18 pessoas infectadas. É extremamente complexa a contenção da situação viral, principalmente num 
estado com a densidade demográfica que São Paulo tem”, disse. Entre os principais obstáculos, 
segundo ele, estão a falta de imunização em adultos jovens e a dificuldade de conscientização desse 
público.  

Estoque 
O secretário relatou que já foram disponibilizadas 7,5 milhões de doses da vacina para o estado de 
São Paulo, além do apoio a campanhas de comunicação para sensibilizar os públicos mais afetados 
pelo vírus. Ele acrescentou que as vacinas adicionais para bebês devem totalizar cerca de 1,6 milhões 
de doses e que os estados estão abastecidos, mas que o governo está buscando um estoque 
complementar com fornecedores externos. 
O representante do ministério apontou como problema a atuação de movimentos antivacina que, 
segundo ele, se alimentam de desinformação e notícias falsas para recusar a imunização necessária. 
O ministério disponibilizou uma seção em seu site para desmentir notícias falsas e oferecer outras 
informações. 
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SAÚDE CONFIRMA CASOS DE SARAMPO EM MAIS 7 ESTADOS; DF TEM INFECTADOS 
21/08/2019 às 17h54 

O Ministério da Saúde divulgou, em seu último boletim, que mais sete estados tiveram casos 
confirmados de sarampo: Pernambuco, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, 
Sergipe e Piauí. A Secretária de Saúde do Distrito Federal também divulgou uma nota que confirma 
que três pessoas foram infectadas pelo vírus na unidade federativa. 

O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado trouxe a atualização mais recente da 
disseminação do sarampo no país, tomando o período de 19 de maio a 19 de agosto, mas não incluiu 
o DF. Foram confirmados 1.680 casos. Mais 7.487 estão em investigação e 1 mil foram descartados 
após análise. 

Além das oito unidades da Federação, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e São Paulo tiveram casos 
confirmados na edição anterior do boletim, com dados até o dia 12 de agosto. O surto é fortemente 
concentrado em no estado de São Paulo, responsáveis por 1.662 casos, 98,9% do total, com 
ocorrências em 74 municípios.  

Depois de São Paulo vêm Rio de Janeiro (6 casos), Pernambuco (4) e o Distrito Federal (3). Os demais 
estados possuíam, até ontem, apenas um episódio confirmado cada um. São Paulo é o principal foco, 
com cadeias de transmissão a partir dos 74 municípios onde há informação de circulação do vírus. 

DF 
Ontem, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou a confirmação de três pessoas com a 
doença. Segundo o órgão, nenhum deles foi “autóctone” (contraído na própria cidade), ou teve 
circulação na capital. O contágio ocorreu em razão de contato com pessoas infectadas de São Paulo, 
seja por uma viagem de um morador do DF ao estado de SP, seja pela transmissão por um paulista 
que visitou Brasília. 
A Secretaria de Saúde informou que adotou medidas de contenção da circulação do vírus, como a 
aplicação de vacina para 1,6 mil pessoas. Além disso, estão sendo desenvolvidas ações de 
comunicação no aeroporto e foi implantado um posto de imunização no local para os trabalhadores 
que lidam com viajantes. 

Vacinação de crianças 
Ontem (20), o Ministério da Saúde recomendou que crianças entre seis meses e 1 anosejam 
vacinadas, com uma imunização denominada “dose zero”. A iniciativa visa diminuir a incidência nesta 
faixa. Este tem sido o grupo etário com maior presença proporcional de casos, com 38,3 em cada 100 
mil habitantes, contra uma média geral de 4,10 em cada 100 mil habitantes. 
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