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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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PARAÍBA TEM 15 CASOS DE SARAMPO EM INVESTIGAÇÃO, DIZ SAÚDE 
27/08/2019 às 08h44   

 

A Paraíba tem 15 casos de sarampo sendo investigados pela Secretaria de Estado da Saúde  (SES), de 
acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (26). Além desses, 11 casos 
foram enviados para o Laboratório da Fiocruz, pois tiveram uma primeira amostra reagente 
indeterminada. 
 
De acordo com o boletim, até o dia 24 de agosto, foram notificados 50 casos suspeitos de sarampo 
em 17 municípios da Paraíba. Ao todo, 24 casos foram descartados. 
 
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e 
extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbitos, particularmente em crianças 
desnutridas e menores de um ano de idade. De acordo com a gerente executiva de Vigilância em 
Saúde, Talita Tavares, uma das estratégias adotadas pelo Ministério de Saúde (MS) é a intensificação 
das vacinas de rotina, conforme Calendário Nacional de Vacinação, sendo duas doses a partir de 12 
meses a 29 anos de idade e uma dose para a população de 30 a 49 anos. 
 
“Outra estratégia é a dose zero para crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias. É bom lembrar que 
essa dose não será considerada válida para fins do Calendário Nacional de Vacinação, devendo ser 
agendada a partir dos 12 meses com a vacina tríplice viral e aos 15 meses com a tetraviral ou a 
tríplice viral mais varicela. O Ministério também recomenda o bloqueio vacinal seletivo em até 72 
horas em todos os contatos do caso suspeito”, explica.  
 
Segundo Talita, na Paraíba, até o momento, a cobertura vacinal é de 86,03%. Até julho, dos 223 
municípios, 123 apresentam coberturas adequadas conforme recomendação do Programa Nacional 
de Imunização (PNI). “Esta situação caracteriza a existência de bolsões de suscetíveis, o que 
possibilita a reintrodução do sarampo no estado. Por isso é necessário alertar os gestores municipais 
para intensificar a busca ativa na população e assim imunizar pessoas não vacinadas com a tríplice 
viral, principalmente aqueles municípios que não atingiram a meta de 95%”, observa.  
 
A SES recomenda, ainda, que todo paciente que apresentar febre e manchas vermelhas no corpo, 
acompanhados de tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independente da idade e da situação vacinal, 
procure uma unidade de saúde para a notificação e tratamento imediato.  
 
O secretário da Saúde, Geraldo Medeiros, pontua que a Paraíba ainda não apresentou casos 
confirmados da doença, porém é preciso estar atento para a atualização das cadernetas de 
vacinação. “A vacina é a única forma de prevenção da doença, que é altamente contagiosa e pode 
ser fatal 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE CRIA PLANO PARA CONTER O SARAMPO NO BRASIL 
22/08/2019 às 07h51 

Preocupado com o avanço dos casos de sarampo, o Ministério da Saúde criou um plano de ação para 

os próximos 15 dias, a fim de acelerar os trabalhos com foco na interrupção a circulação do vírus em 

território brasileiro.  

Nesta quinta – feira (22) o governo federal realiza reunião presencial em Brasília com os 11 Estados 

que apresentam transmissão ativa do vírus incluindo Pernambuco, com cinco casos confirmados e 

outros 130 que permanecem em investigação. A Superintendente de Imunização e Doenças 

Imunupreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Ana Catarina de Melo, representa 

Pernambuco. Entre as estratégias adotadas para interrupção dos surtos da doença está a vacinação 

com a tríplice viral nos últimos três anos. 

 Ainda assim percebe-se percentuais baixos em algumas cidades. Esse é um problema que precisa ser 

combatido, pois a cobertura deve ser homogênea. Não adianta o estado ter, por exemplo, índices 

maiores do que 95% e na lista de municípios, alguns aparecerem abaixo de 50%. O cenário 

heterogêneo traz um alerta sobre o risco de pessoas susceptíveis ao adoecimento.  
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CONTAMINADOS POR DOENÇA, 28 CAVALOS SÃO SACRIFICADOS EM SÃO BORJA 
26/08/2019 às 09h40 

Contaminados por Anemia Infecciosa, 28 cavalos foram sacrificados em São Borja, na fronteira com a 

Argentina. Segundo a secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural, 22 equinos estavam 

em uma hotelaria e outros seis em uma propriedade vizinha. Depois de diagnosticados com a 

doença, os animais foram enterrados. 

"Esse fato não interfere nos desfiles da Semana Farroupilha", assegura Antônio de Quadros Neto, o 

Cacaio, diretor do Departamento de Defesa Agropecuária da secretaria. Segue a obrigatoriedade do 

exame negativo de Anemia, a cada 6 meses, como condição para a liberação da Guia de Trânsito 

Animal (GTA). 

Para o Mormo, a periodicidade do exame também é de 6 meses. A novidade, neste caso, é que a 

declaração de zona livre da doença no estado já tem data para acontecer: 17 de junho de 2020, se 

nenhum outro caso surgir até lá e se derem negativo todas as seis mil amostras que serão coletadas 

no Rio Grande do Sul, no segundo semestre. 
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NÚMERO DE MORTES POR GRIPE EM SANTA CATARINA SOBE PARA 46 EM 2019 
26/08/2019 às 18h09 

O número de mortes por gripe A e B em 2019 em Santa Catarina subiu para 46, segundo boletim da 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC) divulgado nesta segunda-feira (26). No total, o 

estado registrou 373 casos da doença este ano. A maioria dos pacientes tem algum fator de risco 

associado, como doença crônica, obesidade ou mais de 60 anos. Em 2018, até agosto, foram 

registrados 428 casos de gripe A e B no estado. 

A maior parte das vítimas que morreram por gripe neste ano tiveram o subtipo A H1N1, conforme a 

Dive-SC. Do total de 46 casos, 36 vítimas tinham algum fator de risco. 

Do total de casos, 244 pacientes tinham algum fator de risco. 

Sintomas 

A Dive-SC recomenda que a população procure o serviço de saúde aos primeiros sintomas da gripe: 

Febre alta 

Dor muscular 

Dor de garganta 

Dor de cabeça 

Coriza 

Tosse seca 

Segundo a gerente de imunização da Dive-SC, Lia Quaresma Coimbra, a febre é o sintoma mais 

importante e dura em torno de três dias. 

Caso o tratamento for iniciado logo, podem ser reduzidas a duração dos sintomas e, principalmente, 

a ocorrência de complicações, afirma a Diretoria. 

Prevenção 

Para reduzir os riscos de contrair gripe, a Dive-SC recomenda: 

Lavar as mãos com frequência, principalmente antes de comer; 

Usar lenço descartável ao tossir, espirrar ou assoar o nariz; 

Se não tiver lenço, cobrir a boca e o nariz com o antebraço quando espirrar ou tossir; 
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Evitar tocar olhos, nariz e boca; 

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; 

Beber bastante água; 

Evitar aglomerações; 

Manter ambientes bem ventilados; 

Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas da gripe; 

Evitar beijar bebês, já que eles não têm imunidade completa. 
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DOIS BEBÊS MORREM COM SARAMPO EM SP; AO TODO, SÃO 3 MORTES PROVOCADAS 

PELA DOENÇA NO ESTADO 
30/08/2019 às 20h27 

A Secretaria Estadual da Saúde anunciou na noite desta sexta-feira (30) mais duas mortes por 

sarampo em São Paulo. São dois bebês: um de 9 meses, da capital paulista, e um de 4 meses, de 

Osasco, na Grande São Paulo. Com essas mortes, o estado soma três casos fatais da doença desde 

1997. 

ATUALIZAÇÃO: Inicialmente a Secretaria Estadual da Saúde havia informado na sexta que o bebê de 4 

meses morreu em Barueri, mas depois informou neste sábado (31) que a criança faleceu em Osasco. 

A informação foi atualizada às 10h20. 

Segundo informações preliminares, o bebê de 9 meses estava na faixa etária para rece ber a dose 

zero (para bebês de 6 a 11 meses), mas se infectou antes de tomar essa dose. As mortes ocorreram 

na primeira semana de agosto. 

Os bebês tiveram pneumonia, complicação comum pelo sarampo. Os sintomas começaram em julho. 

Nesta quarta-feira (28), a Secretaria Estadual da Saúde anunciou a primeira morte provocada pelo 

sarampo na cidade e no estado de São Paulo desde o início do surto da doença neste ano. Segundo a 

secretaria, é a primeira morte no estado desde 1997. 

A vítima é um homem de 42 anos, sem registro de imunização. Ele era morador de Itaquera, Zona 

Leste da capital, chegou a ficar internado no hospital e morreu em 17 de agosto. O homem não 

possuía o baço, órgão do sistema linfático responsável por, entre outras funções, produzir e 

armazenar células de defesa do corpo. 

Vacinação 

A campanha de vacinação contra sarampo para jovens de 15 a 29 anos e bebês de 6 meses a um ano 

de idade vai até este sábado (31). A recomendação é a de que todos que fazem parte do público -alvo 

da campanha se imunizem, independentemente de já terem tomado as duas doses da vacina 

anteriormente. 

Bebês entre 6 e 11 meses seguem sendo imunizados em postos de saúde e CEI/Creches, o objetivo 

da Secretaria Municipal de Saúde é chegar a 95% da cobertura vacinal. 

Desde o início da campanha, a vacina está sendo oferecida nas Unidades Básicas de Saúde e em 

postos volantes montados em áreas de grande circulação, como estações de trens, metrô e terminais 

de ônibus, além de creches, escolas e universidades. (Veja a lista de postos onde é oferecida a vacina 

na capital). 
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A imunização deve seguir o seguinte esquema: 

Indivíduos de 12 meses a 29 anos de idade: 2 doses de tríplice viral com intervalo mínimo de 30 dias 

entre elas; 

Indivíduos de 30 a 49 anos de idade não vacinados: 1 dose de tríplice viral; 

Profissionais de saúde não vacinados: 2 doses com a vacina tríplice viral independente da idade, com 

intervalo mínimo de 30 dias entre elas. 

Ainda é indicada a vacinação de crianças de 6 meses a menores de 1 ano que vão se deslocar para 

municípios que apresentam surto ativo de sarampo. A imunização deve ser feita pelo menos 15 dias 

antes da viagem. 
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CASOS DE SARAMPO NO ESTADO DE SÃO PAULO SOBEM PARA 2.457 
31/08/2019  às 15h02 

O estado de São Paulo contabiliza 2.457 casos confirmados de sarampo. Deste total, 66,6% se 

concentram na capital, com 1.637 ocorrências. A doença já matou duas crianças e um homem de 42 

anos. 

A Secretaria de Saúde informou hoje (31) que segue vacinando bebês com idade entre 6 meses e 

menores de 12 meses, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.  

A faixa etária é considerada mais vulnerável a casos graves e óbitos, e representa cerca de 13% do 

total de casos registrados em SP. A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba.  

O primeiro caso ocorreu na terça-feira (27), com a morte de um homem de 42 anos, sem histórico de 

imunização contra a doença.   

A recomendação da Secretaria de Saúde para as mães de crianças com idade inferior a seis meses é 

evitar exposição a aglomerações, manter higienização adequada, ventilação adequada de ambientes, 

e sobretudo, que procurem imediatamente um serviço de saúde diante de qualquer sintoma da 

doença, como manchas vermelhas pelo corpo, febre, coriza, conjuntivite e manchas brancas na 

mucosa bucal. 
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