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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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BACTÉRIA PODE TER AGRAVADO SURTO DE MICROCEFALIA NO BRASIL, DIZ ESTUDO 
03/09/2019 às 12h07 
 

Pesquisa realizada por cientistas brasileiros aponta que o vírus da zika pode não ter sido o único 
responsável pelos casos de microcefalia no Brasil a partir de 2015. Cientistas do Instituto D'Or (IDOR), 
da Fiocruz e das Universidades Federais do Rio de Janeiro e Rural de Pernambuco (UFRJ e UFRPE) 
demonstraram que más-formações congênitas, observadas principalmente na região Nordeste, 
podem ter sido agravadas por uma bactéria presente na água. As informações são do Estadão. 
 
A saxitoxina (STX), uma toxina liberada por uma bactéria geralmente encontrada em reservatórios de 
água, é capaz de acelerar a morte de células neuronais também expostas à infecção pelo zika. 
 
Os pesquisadores observaram o fenômeno em experimentos realizados em camundongas grávidas e 
em minicérebros humanos. Em ambos os casos, a presença de STX associada ao zika acelerou em 
mais de duas vezes a destruição de células do cérebro. 
 
Os cientistas também descobriram que a prevalência da cianobactéria Raphidiopsis raciborskii e da 
toxina produzida por ela era significativamente maior nos reservatórios de água localizados no 
Nordeste. O achado ajudaria a explicar por que estados nordestinos foram os mais afetados. Do total 
de casos de síndrome congênita de zika no País, de 2015 a 2018, 63% foram na região. 
 
O Ministério da Saúde afirmou que ainda não se pode dizer que a relação entre toxina, zika e 
microcefalia observada nos camundongos tenha efeito em humanos, mas destacou que "os achados 
científicos são importantes para a próxima fase do estudo, que irá avaliar essa correlação com a 
água".   
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MAIS DE QUATRO MIL CASOS DE MALÁRIA FORAM REGISTRADOS NO OESTE DO PARÁ EM 

2019 
03/09/2019 às 15h51 

A região oeste do Pará registrou de janeiro a agosto de 2019 mais de 4 mil casos de malária. O estado 
do Pará é o que concentra o maior número de casos em todo o país e já teve notificado quase 50 mil 
casos da doença. Os números alertam para a prevenção da doença na região. 
 
Na região oeste, os municípios de Itaituba (1.743), Alenquer (913) e Jacareacanga (816) lideram o 
número de casos. Foram também registrados casos de malária nos municípios de Oriximiná, 
Almeirim e Novo progresso. Santarém já registrou 8 casos desde janeiro. 
 
Com esse crescimento de diagnósticos de malária, a coordenadoria regional de controle de malária 
fala da preocupação com o crescimento dos casos, principalmente em alguns municípios. Foram 
também registrados casos de malária nos municípios de Oriximiná, Almeirim e Novo progresso. 
 
“Alenquer teve números alarmantes nos últimos meses, com crescimento de quase 100% no mês 
passado (...). Nesses municípios temos equipes engajadas trabalhando no combate à Malária”, 
pontuou o coordenador regional do programa estadual de controle da malária, Lázaro Nogueira. 
 
Malária 
A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea 
infectada do mosquito Anopheles. Toda pessoa pode contrair a malária. Pessoas que tiveram vários 
episódios de malária podem atingir um estado de imunidade parcial, apresentando poucos ou 
mesmo nenhum sintoma no caso de uma nova infecção. A doença não é contagiosa. 
Os principais sintomas da malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça, que 
podem ocorrer de forma cíclica, em dias intercalados. Muitas pessoas, antes de apresentarem estas 
manifestações mais características, sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. 
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CRESCE 18% NÚMERO DE CASOS DE SARAMPO NO BRASIL 
04/09/2019 às 12h32 

O Brasil registrou nos últimos 90 dias, 2.753 casos confirmados de sarampo em 13 estados 
brasileiros. O aumento de 18% em relação ao último boletim divulgado (28/08) se deve a 
confirmação clínica de casos que estavam em investigação anteriormente. De acordo com o novo 
boletim epidemiológico da doença, entre 09 de junho a 31 de agosto de 2019, o Brasil notificou 
20.292 casos, sendo 15.430 em investigação e 2.109 descartados. O levantamento divulgado, nesta 
quarta-feira (4), pelo Ministério da Saúde, apontou também quatro óbitos em decorrência da 
doença: três mortes no estado de São Paulo (duas crianças e 1 adulto); e uma no estado de 
Pernambuco (uma criança). Em nenhum dos quatro casos foi comprovada a imunização contra o 
sarampo. 

"Toda comunidade internacional está atenta e preocupada como o sarampo, que tem se espalhado 
pelo mundo inteiro. No Brasil, o Ministério da Saúde está monitorando diariamente, tanto os 
pedidos de exames para a doença quanto a confirmação de novos casos”, explicou o secretário de 
vigilância em saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira. 

Sobre os óbitos já registrados no país, o secretário informou que, dos quatro casos, três foram em 
crianças menores de 1 ano de idade, o que reforça a necessidade de vacinar principalmente esse 
público, conforme estratégia que o Ministério da Saúde vem adotando junto com os estados. “É 
fundamental proteger, neste momento, crianças menores de um ano. Elas precisam que os adultos 
as levem aos postos de saúde”, alertou Wanderson Oliveira. 

Os casos confirmados estão concentrados em 13 estados, sendo a maioria, 98,37% no estado de 
São Paulo (2.708), seguido do Rio Janeiro (15), Pernambuco (12), Distrito Federal (3), Goiás (1), 
Paraná (1), Maranhão (1), Rio Grande do Norte (1), Espírito Santo (1), Bahia (1), Sergipe (1), Santa 
Catarina (7) e Piauí (1). Os casos estão distribuídos em 120 municípios. Nos estados de Goiás e 
Piauí, os casos foram registrados em outros estados.O Ministério da Saúde já destinou, 1,6 milhão 
de doses extras da vacina tríplice viral a todos os estados, para garantir a dose extra contra o 
sarampo em todas as crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias. Só para os 13 estados que estão 
em situação de surto ativo de sarampo, vão ser destinadas, 960.907 mil doses. 

Desse total, 56% já foi enviado para o estado de São Paulo, que concentra 99% dos casos. O envio 
de doses extras da vacina aos estados é uma resposta imediata do Governo Federal em 
decorrência do aumento de casos da doença em alguns estados 

Além do envio das doses extras, o Ministério da Saúde adquiriu 28,7 milhões de doses adicionais 
de vacinas contra sarampo, que irão garantir o abastecimento do país até 2020. As novas 
aquisições foram anunciadas na semana passada pelo secretário de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, Wanderson Kleber, durante reunião com laboratórios públicos produtores de 
vacinas. Em seguida, a informação foi reforçada pelo secretário em encontro com o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).  

Na rotina do Sistema Único de Saúde (SUS) a tríplice viral está disponível em todos os mais de 36 
mil postos de vacinação em todo o Brasil. A vacina previne também contra rubéola e caxumba. 
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Neste ano, o Ministério, já enviou para os estados 19,4 milhões de doses da vacina tríplice viral, 
que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola. Esse quantitativo é para atender a vacinação 
de rotina, conforme previsto no Calendário Nacional de Vacinação, em todos os estados do país, 
bloqueio vacinal e para intensificar a vacinação de crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias de 
idade.  A vacina é a principal forma de proteção contra o sarampo. 

É importante esclarecer que a chamada “dose zero” 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, respeitando-se o intervalo de 30 dias entre as doses. A vacinação de rotina 
das crianças deve ser mantida independentemente de a criança ter tomada a “dose zero” da 
vacina. 

VITAMINA A 

O Ministério da Saúde vai disponibilizar aos estados e ao Distrito Federal, cápsulas de Vitamina A 
na concentração de 50.000 UI, para casos suspeitos de sarampo em crianças menores de seis 
meses de idade. Cada criança deve tomar duas doses da vitamina. A ação é mais uma estratégia 
para fortalecer e proteger a crianças nessa faixa etária em decorrência do atual cenário 
epidemiológico. 

A orientação é que a primeira dose do medicamento seja administrada imediatamente no 
momento da suspeita na Unidade de Saúde. Para diminuir os riscos de transmissão da doença, a 
segunda dose deverá ser administrada no dia seguinte, em domicílio. Onde houver possibilidade, 
recomenda-se que a administração domiciliar seja supervisionada por profissional da equipe de 
Atenção Primária à Saúde e/ou Vigilância em Saúde. 

Caberá aos estados o recebimento, armazenamento e distribuição aos respectivos municípios. A 
distribuição das capsulas de 50.000 UI será iniciada para as Unidades da Federação (UF) em 
situação de surto, com o envio de 250 cápsulas (5 caixas) para São Paulo e 100 cápsulas (2 caixas) 
para cada estado em situação de surto de sarampo. Envios extras poderão ser feitos pelo 
Ministério da Saúde mediante solicitação e dependendo da disponibilidade de estoque. O 
Ministério da Saúde já disponibiliza cápsulas de 100.000 UI e 200.000 UI da Vitamina A na rotina 
dos serviços dentro do programa de suplementação para crianças maiores de seis meses de idade. 

BLOQUEIO VACINAL 

Além de vacinar as crianças na faixa etária prioritária, o Ministério da Saúde, por meio da 
Secretaria de Vigilância em Saúde, também orienta aos estados e municípios a realizarem o 
bloqueio vacinal. Ou seja, em situação de surto ativo do sarampo, quando identificado um caso da 
doença em alguma localidade, é preciso vacinar todas as pessoas que tiveram ou tem contato com 
aquele caso suspeito em até 72 horas. Neste caso, recomenda-se que sejam realizadas de forma 
seletiva, ou seja, não há necessidade de revacinação das pessoas que já foram vacinadas 
anteriormente e que tem comprovação vacinal. 
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MORTES POR SARAMPO NO BRASIL VÃO A QUATRO; CASOS EM 90 DIAS SE APROXIMAM 

DE 2.800 
04/09/2019 às 13h57 

Atualmente, a faixa etária com maior número de registros de casos é a de bebês menores de um ano. 
Para esse grupo, a incidência da doença é de 54,2 casos a cada 100 mil habitantes. Em seguida, estão 
crianças de um a quatro anos, com 15,8 casos por 100 mil habitantes, e jovens de 20 a 29 anos, com 
10,5 casos por 100 mil habitantes. 

O alto número de casos em bebês menores de um ano, que não fazem parte do calendário vacinal 
para a doença, levou o Ministério da Saúde a recomendar, em agosto, a aplicação de uma dose do 
tríplice viral em bebês de seis meses a 11 meses a 29 dias. 

Chamada de dose zero, a vacinação não substitui as doses de rotina, que devem ser aplicadas aos 12 
meses, por meio da vacina tríplice viral, e aos 15 meses, por meio da vacina tetra viral ou pela tríplice 
viral associada à vacina contra varicela. A efetividade da vacina é maior para aqueles que tiveram 
todas as doses recomendadas. 

Para crianças menores de seis meses, a previsão é que já haja uma proteção caso a mãe tenha sido 
vacinada. A recomendação é que pais de crianças dessa faixa etária evitem exposição a aglomerações 
e mantenham higienização adequada e ventilação de ambientes. 

Em caso de qualquer sintoma da doença, como manchas vermelhas pelo corpo, febre, coriza, 
conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal, a recomendação é procurar serviços de saúde 
imediatamente. 

O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, faz um apelo para que pessoas já vacinadas 
não busquem a vacina, sob risco de faltar doses para crianças. 

"Vimos em postos de saúde adultos com duas doses dizendo que não tinham sido vacinados. 
Estamos tirando doses de crianças porque tem adultos que não estão seguindo a recomendação à 
risca", afirma. 

Após ter sido considerado eliminado no país, o sarampo voltou a registrar casos no país em 2018, 
inicialmente nos estados de Roraima e Amazonas. 

O impulso para o retorno da doença foi a entrada de casos importados e a baixa cobertura vacinal no 
Brasil. A situação fez o país perder o certificado de país livre da doença, o qual havia sido entregue 
pela Opas em 2016. Contribuiu, também, a queda na cobertura vacinal e a disseminação de 
informações falsas sobre a vacina. 
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A reportagem elencou as principais dúvidas sobre o sarampo e a respeito da campanha de vacinação 
realizada em são Paulo. 

O que é sarampo? É uma doença infecciosa aguda transmitida por um vírus, caracterizada por 
manchas na pele. A doença estava erradicada no Brasil, mas voltou. Uma das razões é a baixa 
cobertura vacinal, ou seja, as pessoas deixaram de se vacinar. 

Como é transmitido? A transmissão acontece pela saliva, carregada pelo ar (quando a pessoa tosse, 
fala ou espirra). Ou seja, é altamente contagiosa. 

Quais os sintomas? Febre alta (acima de 38,5°C), manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, 
dor de cabeça, coriza e conjuntivite. 

Sarampo pode matar? Sim. É uma doença que traz complicações graves, inclusive neurológicas, e 
pode levar à morte. Também pode deixar sequelas como a surdez. 

Como é o tratamento? O doente é isolado e apenas os sintomas são tratados. Por isso, a vacinação é 
a ferramenta mais eficaz no combate à doença. 

O que fazer em caso de suspeita? Encaminhar o paciente a um serviço de saúde, que por sua vez 
notificará a vigilância epidemiológica para que esta vacine quem teve contato com o doente. 

Quem deve se vacinar? Bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias devem tomar a dose da campanha e 
as duas do calendário nacional de imunização, aos 12 meses e 15 meses; crianças e jovens de até 29 
anos precisam ter tomado duas doses da vacina –quem tem de 30 a 59 anos, apenas uma dose. 

A maioria das pessoas com mais de 60 anos não precisa da vacina, pois já teve contato com o vírus. 
Na dúvida sobre ter ou não tomado a vacina na infância, é melhor tomá-la agora. Não é preciso levar 
a carteirinha de vacinação. 

Em ações de bloqueio, quando identificado caso suspeito da doença, todos devem tomar a vacina, 
que é uma imunização pontual. 

Onde é feita a vacinação? Em postos de saúde e, durante a campanha, em pontos anunciados pelo 
governo, como estações do metrô. 

Quais as reações à vacina? Febre e dor no local da injeção, com possível inchaço. Não há reações 
neurológicas. A vacina NÃO causa autismo. 

Quem não pode se vacinar? Gestantes, transplantados, quem faz quimioterapia e radioterapia, ou 
usa corticoides ou tem HIV com CD4 menor que 200. Alérgicos a ovo e lactantes podem tomar a 
vacina. 

Por quanto tempo a vacina vale? Para quem completou as duas doses (ou uma dose até 1989), vale 
pela vida toda. 
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APÓS CASOS DE BEBÊ E ADOLESCENTE, SOBE PARA 7 O NÚMERO DE MORTES POR 

MENINGITE EM SC EM 2019 
04/09/2019 às 19h24 

Subiu para sete o número de mortes por doença meningocócica em Santa Catarina, informou a 
Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC) em boletim mensal sobre a doença. As vítimas mais 
recentes foram uma bebê de 7 meses e um adolescente de 17 anos. Eles morreram em Água Doce, 
no Oeste, e Brusque, no Vale do Itajaí, respectivamente. 
 
A doença é provocada pela bactéria Neisseria meningitidis, que pode causar a meningite, que é a 
inflamação das meninges no cérebro, e a meningococcemia, quando o micro-organismo se espalha 
pelos diversos órgãos do corpo.A bebê de 7 meses morreu em 14 de agosto e o adolescente, em 
julho.  
 
Vacinas 
A vacinação pode prevenir algumas formas de meningite. Estão disponíveis no Sistema Único de 
Saúde: 
 
Vacina pentavalente: previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por 
HiB. Crianças: 1ª dose (2 meses) / 2ª dose (4 meses) / 3ª dose (6 meses) 

Vacina pneumocócica 10 valente conjugada: previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças 
causadas pelo pneumococo. Crianças: 1ª dose (2 meses) / 2ª dose (4 meses) / reforço (12 meses) 

Vacina meningocócica C conjugada: previne doença meningocócica C. Crianças: 1ª dose (3 meses) / 
2ª dose (5 meses) / reforço (12 meses). Adolescentes: reforço ou dose única entre 11 e 14 anos 

Vacina BCG: previne as formas graves de tuberculose, principalmente miliar e meníngea. Crianças: 
dose única ao nascer 
Os pais devem procurar as salas de vacinação. O maior risco da doença é no primeiro ano de vida da 
pessoa. 
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CONTRA SARAMPO, BEBÊS COM MENOS DE SEIS MESES RECEBERÃO VITAMINA A 
05/09/2019 às 10h51 

 

O Ministério da Saúde anunciou, nessa quarta-feira (4), que disponibilizou um reforço no estoque de 
cápsulas de vitamina A para os 26 estados da União e o Distrito Federal. De acordo com o ministério, 
estão sendo enviadas para Pernambuco, além da quantidade fornecida normalmente, 100 cápsulas 
do suplemento, que serão destinadas a crianças com até seis meses de idade e com suspeita de 
sarampo. Essa faixa etária não pode ser vacinada e, consequentemente, corre mais risco de contrair 
a doença. 

Os demais estados e o Distrito Federal também receberão as 100 doses. Já o estado de São Paulo, em 
surto de sarampo e com três óbitos já registrados, terá um carga de 250 doses. Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-PE), as doses extras já foram recebidas e a distribuição para as Gerências 
Regionais de Saúde (Geres) já foi iniciada. A distribuição está sendo feita de acordo com a 
quantidade de notificações suspeitas em cada região do estado. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tratamento com vitamina A pode suprir a 
deficiência causada pela doença, além prevenir danos oculares e cegueira. A OMS também afirma 
que o uso suplementos de vitamina A podem reduzir em 50% o número de mortes por sarampo. 

A vitamina A é disponibilizada rotineiramente na rede pública de saúde para crianças de 6 meses a 5 
anos de idade. Em Pernambuco foram confirmados, até o momento, 12 casos de sarampo. Na última 
segunda-feira (2), a Secretaria de Saúde do Estado confirmou a morte de um bebê de 7 meses por 
causa da doença. A vítima morava em Taquaritinga do Norte, no Agreste pernambucano. 

Vacinação 

Crianças entre seis meses e menores de um ano devem tomar uma dose do tríplice viral. A vacina, 
que protege contra o sarampo, rubéola e caxumba, é oferecida rotineiramente disponível 
gratuitamente nas salas de vacina do Estado. 

Os seguintes grupos também devem ser vacinados: 

- 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. 

O Ministério da Saúde não indica a vacinação para maiores de 49 anos, sob a justificativa de que as 
pessoas dessa faixa etária provavelmente já tiveram sarampo. 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/sarampo/2019/09/05/NWS,115518,70,1241,NOTICIAS,2190-CONTRA-SARAMPO-BEBES-COM-MENOS-SEIS-MESES-RECEBERAO-VITAMINA.aspxC


11 

 
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 / 

 

Sintomas 

Todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular morbiliforme de direção 
cefalocaudal (manchas avermelhadas que começam na cabeça e vão descendo para o restante do 
corpo), acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou 
conjuntivite, independentemente da idade e situação vacinal; ou todo indivíduo suspeito com 
história de viagem para locais com circulação do vírus do sarampo, nos últimos 30 dias, ou de 
contato, no mesmo período, com alguém que viajou para local com circulação viral. 

Apresentando essa sintomatologia, é importante ir ao posto de saúde mais próximo para receber a 
devida assistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


12 

 
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 / 

 
PIRACICABA ULTRAPASSA 2 MIL CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE EM 2019 
05/09/2019 às 12h49 

 

Piracicaba (SP) já alcançou mais de 2 mil casos de dengue registrados esse ano, segundo números da 
Secretaria de Saúde divulgados nesta quinta-feira (5). O número de casos é 161 vezes maior que em 
2018, quando o município tinha confirmado somente 13 casos. 
Este ano, já foram 2.094 confirmações de dengue. Segundo a Saúde, as regiões norte e central da 
cidade concentram a maior quantidade de casos. A cidade também tem duas mortes pela doença 
registradas este ano. 
 
A cidade permanece com o 5º maior número de casos nos últimos 10 anos. Na década, 2015 lidera 
em casos de dengue, quando foram confirmados 3.707 casos. 
 
Campanha durante setembro 
A Saúde informou o Programa Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ), faz retirada semanais de materiais inservíveis nos imóveis residenciais e arrastões 
na cidade para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. 
Em alguns casos, o departamento também faz entradas forçadas em imóveis abandonados que 
acumulam materiais. Até esta quinta, segundo a prefeitura, a cidade já tinha feito 16 entradas 
forçadas. 
 
O município informou ainda que deve iniciar uma campanha em setembro “Quem cria o mosquito é 
você! ”, com o objetivo de mostrar à população a necessidade de se responsabilizar pelo acúmulo de 
materiais que podem servir de foco para a doença. 
Entre as ações, está a distribuição de material informativo e didático, como banners, panfletos e 
folhetos explicativos. Um carro de som também percorrerá os principais corredores comerciais da 
cidade com informações claras e diretas alertando as pessoas sobre os riscos da dengue. 
Esses trabalhos serão realizados em igrejas, centros comerciais, terminais de ônibus e outros pontos 
estratégicos que concentram um grande fluxo de pessoas. 
 
Outros casos na região 
Além de Piracicaba, entre as maiores cidades da região, Limeira (SP) também registra um alto 
número de confirmações este ano. A última atualização da Secretaria de Saúde, de terça-feira (3), 
aponta que já foram 953 casos confirmados e 1.413 ainda estão em investigação. 
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CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO AUMENTAM DIARIAMENTE NO RECIFE 
06/09/2019 às 07h30 

 

O aumento diário no número de notificações de casos suspeitos de sarampo está levando cada vez 
mais recifenses aos postos de saúde. A alta procura pela vacina tríplice viral fez com que mais um 
posto de saúde da capital, que já tem três casos confirmados da doença, entre no esquema de 
horário estendido de funcionamento. O Centro de Saúde Dom Miguel de Lima Valverde, em Boa 
Viagem, passará a vacinar até as 21h nas quartas-feiras. Outras oito salas de vacinação espalhadas 
pela cidade também estão funcionando com horário especial para atender a demanda até, pelo 
menos, o final de setembro. Apesar de ser disponibilizada durante todo o ano, a medida, em meio ao 
reaparecimento do sarampo, chega como uma ferramenta para aumentar o índice de crianças 
vacinadas. 
 
Em um intervalo de dois dias, o número de casos suspeitos notificados à Secretaria de Saúde do 
Recife (SESAU) aumentou de 45 para 56. Os casos em investigação também aumentaram. Na última 
segunda-feira (2) eram 18 e nessa quarta (4) chegaram  a 24. Os casos em investigação, segundo o 
Secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, não teriam relação com os pacientes que tiveram a 
confirmação da doença. “Não há evidências de transmissão dos casos confirmados para outras 
pessoas. Vale lembrar que fizemos uma megaoperação de bloqueio vacinando e acompanhando 
todas as pessoas com quem os três pacientes tiveram contato”, explica. 
 
Das 170 salas de vacinação do Recife, nove estão funcionando até 21h. As unidades, nos bairros de 
Boa Viagem e Cohab, na Zona Sul; Afogados, Madalena e Torrões, na Zona Oeste; Água Fria, Vasco da 
Gama e Tamarineira, na Zona Norte; e Santo Amaro, no centro, se revezam durante a semana, sendo 
pelo menos duas atendendo com horário estendido a cada dia. Nas quartas, três unidades têm 
horário prorrogado. Além de atender a alta procura, a intenção da Sesau é fazer com que a cobertura 
vacinal nas crianças seja ampliada. “O foco está prioritariamente em crianças porque elas são quem 
mais tem risco de pegar e, quando pegam, as complicações podem ser mais graves. Há risco maior de 
pneumonia, complicações neurológicas, problemas de visão e até morte. Estudos mostram que se a 
gente garante uma boa cobertura vacinal nos primeiros anos de vida, há um controle maior da 
transmissão do vírus na comunidade”, explica o secretário de Saúde do Recife, Jaílson Correia. 
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