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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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BRASIL TEM 16 ESTADOS COM SURTO ATIVO DE SARAMPO 
13/09/2019 às 18:08 

O Brasil registrou 3.339 casos confirmados de sarampo em 16 estados, nos últimos 90 dias, segundo 
balanço divulgado hoje (13) pelo Ministério da Saúde. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso do Sul passaram a fazer parte da lista de estados com surto ativo. O último boletim aponta 
que são 24.011 casos suspeitos no país, sendo que 17.713 (73,8%) estão em investigação e 2.957 
(12,3%) foram descartados. Neste ano, foram confirmadas quatro mortes por Sarampo. Três em 
crianças com menos de 1 ano de idade e um homem de 42 anos. Nenhum dos quatro haviam sido 
vacinados. 

São Paulo segue como o estado com a maior parte dos casos confirmados, 97, 5% (3.254), seguido do 
Rio de Janeiro (18), Pernambuco (13), Minas Gerais (13), Santa Catarina (12), Paraná (7), Rio Grande 
do Sul (7), Maranhão (3), Goiás (3), Distrito Federal (3), Mato Grosso do Sul (1), Espírito Santo (1), 
Piauí (1), Rio Grande do Norte (1), Bahia (1) e Sergipe (1). 

Segundo o ministério, as crianças são as mais suscetíveis às complicações e óbitos por sarampo, uma 
vez que a incidência de casos em menores de 1 ano é 9 vezes maior em relação à população em 
geral. A segunda faixa etária mais atingida é de 1 a 4 anos. 

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, diz que é 
importante vacinar crianças menores de 5 anos porque apresentam maior risco de desenvolver 
complicações, como cegueira, encefalite, diarreia grave, infecções no ouvido, pneumonias e óbitos. 

O Ministério da Saúde enviou neste ano 19,4 milhões de doses da vacina tríplice viral, que protege 
contra o sarampo, caxumba e rubéola. A tríplice viral está disponível em todos os mais de 36 mil 
postos de vacinação em todo o Brasil. 

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo vai ocorrer de 7 a 25 de outubro e o público-
alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos. O dia D – dia de mobilização nacional – vai ser em 
19 de outubro. Já a segunda etapa, de 18 a 30 de novembro, o foco é a população de 20 a 29 anos. O 
dia D ocorrerá em 30 de novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-09/brasil-tem-16-estados-com-surto-ativo-de-sarampo


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 / 

 

EM UM ANO, INCIDÊNCIA DA DENGUE NO PAÍS AUMENTA 600% 

11/09/2019 às 10:07 

O Ministério da Saúde informou hoje (11) que, de 30 de dezembro a 24 de agosto, foram registrados 

1.439.471 casos de dengue em todo o país. A média é 6.074 casos por dia e representa um aumento 

de 599,5%, na comparação com 2018. No ano passado, o período somou 205.791 notificações. Minas 

Gerais é, até o momento, o estado com o maior número de ocorrências, com um total de 471.165. 

Um ano antes, os municípios mineiros registravam 23.290 casos. 

São Paulo (437.047) aparece em segundo lugar, sendo, ainda, a unidade federativa em que a 

incidência da doença mais cresceu (3.712%), no intervalo de análise. Em 2018, foram reportados 

11.465 casos. 

Também são destaque negativo no balanço Goiás (108.079 casos), Espírito Santo (59.318) e Bahia 

(58.956). Quando o critério é a variação por região do país, o quadro mais crítico se encontra no Sul 

(3.224,9%), que contrasta com o do Centro-Oeste (131,8%). Além disso, nota-se que apenas dois 

estados apresentaram queda na prevalência da dengue: Amazonas, que diminuiu o total de 1.962 

para 1.384 (-29,5%), e Amapá, onde houve redução de 608 para 141 (-76,8%). 

Atualmente, a taxa de incidência da dengue no país é 690,4 casos a cada 100 mil habitantes. No total, 

591 pacientes com a doença morreram, neste ano, em decorrência de complicações do quadro de 

saúde. 

Chikungunya e zika 

O levantamento do ministério também reúne informações sobre a febre chikungunya. Ao todo, os 

estados já contabilizavam, até o final de agosto deste ano, 110.627 casos, contra 76.742 do mesmo 

período em 2018. 

Segundo a pasta, o índice de prevalência da infecção, que também tem como transmissor o 

mosquito Aedes aegypti, é bastante inferior ao da dengue: 53,1 casos a cada 100 mil habitantes. 

Como estados com alta concentração da doença destacam-se o Rio de Janeiro (76.776) e o Rio 

Grande do Norte (8.899).Até o encerramento do balanço, haviam sido confirmadas 

laboratorialmente 57 mortes provocadas pela chikungunya. Em âmbito nacional, a variação de um 

ano para o outro foi 44,2%, sendo que na região Norte do país o recuo foi 32% e no Centro-Oeste, de 

92,7%.O boletim epidemiológico acompanha também a situação do zika. Nesse caso, somente o 

Centro-Oeste apresentou queda nas transmissões (-35,4%). 

 

De 2018 para 2019, o total de casos de zika saltou de 6.669 para 9.813, gerando uma diferença de 

47,1% e alterando a taxa de incidência de 3,2 para 4,7 ocorrências a cada 100 mil habitantes. Neste 

ano, o zika vírus foi a causa da morte de duas pessoas. 
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Recomendações 

O ministério aconselha que, durante o período de seca, a população mantenha ações de prevenção, 

como verificar se existe algum tipo de depósito de água no quintal ou dentro de casa. Outra 

recomendação é lavar semanalmente, com água e sabão, recipientes como vasilhas de água do 

animal de estimação e vasos de plantas. 

Não deixar que se formem pilhas de lixo ou entulho em locais abertos, como quintais, praças e 

terrenos baldios é outro ponto importante. Outro hábito que pode fazer diferença é a limpeza 

regular das calhas, com a devida remoção de folhas que podem se acumular durante o inverno. 
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JOÃO PESSOA TEM TRÊS CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO, DIZ SECRETARIA DE SAÚDE 
12/09/2019 às 15h17 

Três casos de sarampo foram confirmados em João Pessoa, conforme divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), nesta quinta-feira (12). A Secretaria de Estado da Saúde informou que 
esses são os primeiros registros confirmados da doença no estado este ano. Em todo o país, até o dia 
4 deste mês, segundo o Ministério da Saúde, 2.753 casos haviam sido contabilizados desde junho, 
quando um novo surto da doença teve início. 

De acordo com a SMS, as três pessoas com casos confirmados da doença são adultos com idades 
entre 20 e 40 anos. Os sintomas iniciais apareceram na primeira quinzena do mês de agosto e os 
procedimentos necessários foram realizados. Os pacientes têm histórico de viagens para os estados 
de São Paulo e Pernambuco. 

A Secretaria declarou que foi feita a coleta de material biológico e as pessoas com quem os pacientes 
tiveram contato foram imunizadas. Até esta quinta, 35 casos da doença foram notificados na capital 
paraibana, sendo nove descartados e 23 que ainda estão sob investigação. 

O secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio, afirmou que estratégias de combate a 
doenças como o sarampo são constantes na rede municipal. Ele também comentou que o 
monitoramento e a vigilância da doença permanecem intensos, com uma articulação entre as 
diferentes unidades de saúde. 

Situação na Paraíba 

Até o dia 7 de setembro, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram notificados 108 casos 
suspeitos de sarampo em 28 dos 223 municípios paraibanos. Além dos três já confirmados, 51 casos 
foram descartados, 26 tiveram resultado de sorologia reagente e/ou indeterminada para sarampo 
pelo Laboratório Central da Paraíba e foram enviados ao Laboratório Fiocruz para retestagem e 
exames complementares. Outros 28 casos seguem em investigação. 

A SES informou ainda que, até esta quinta-feira, a Paraíba tinha 86,91% de cobertura vacinal. Quanto 
à homegeneidade de cobertura, das 223 cidades paraibanas, 123 (55,17%) apresentam coberturas 
adequadas, conforme recomendação do Programa Nacional de Imunização. 

Vacina 

A vacina tríplice viral - que protege contra sarampo, caxumba e rubéola - é ofertada nas salas de 
vacinação distribuídas entre as Unidades de Saúde da Família (USF), as policlínicas municipais e o 
Centro Municipal de Imunização. Segundo a Prefeitura, a dose é direcionada para crianças de seis 
meses de vida até adultos de 49 anos de idade. 

 

As crianças de seis meses devem tomar a chamada “dose zero”. A vacina deve ser ministrada em 
duas doses a partir de um ano de idade até 29 anos, 11 meses e 29 dias de vida do cidadão, 
respeitando o intervalo das doses do calendário vacinal. Caso a pessoa comprove as duas doses, não 
é necessário tomar nenhuma a mais, já sendo considerada imunizada. 
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Já para adultos com idade de 30 a 49 anos, 11 meses e 29 dias, basta uma dose da vacina para que 
seja considerado imunizado. Os profissionais da área de saúde, independentemente da idade, devem 
tomar duas doses. Caso comprove que tomou as duas doses, não é necessária nenhuma outra. 
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CASOS DE CAXUMBA CRESCEM 130% NO RIO, NOS PRIMEIROS OITO MESES DO ANO 
13/09/2019 às 15:22 

 

O número de casos de caxumba cresceu 130% no acumulado janeiro a agosto deste ano, no estado 

do Rio de Janeiro, em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 

948 casos. Nos primeiros oito meses de 2019, foram feitos 2.185 registros de caxumba, superando os 

registros de todo o ano de 2018 (1.973) e de 2017 (1.376). Não houve mortes provocadas pela 

doença de 2017 até agosto deste ano, revelou a Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de 

Janeiro. 

Ao falar hoje (13) à Agência Brasil, o médico Alexandre Chieppe, porta-voz da Secretaria, explicou 

que, “possivelmente, os fatores que estão por trás desse aumento de casos são os mesmos 

relacionados ao reaparecimento do sarampo”. Segundo Chieppe, parte importante da população 

fluminense não tem o esquema vacinal completo contra sarampo, “até por conta da improdução da 

segunda dose da vacina tríplice, que aconteceu só em 2002”. Para Chieppe, essa suscetibilidade de 

parte da população explica o aumento do número de casos de caxumba, quando comparado a anos 

anteriores, e também é responsável pelo reaparecimento do sarampo, no estado. 

A vacina que as pessoas devem tomar é a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e 

rubéola. A recomendação da SES é a mesma para o controle do sarampo: “A população que não 

tenha duas doses da vacina tríplice, tomadas após um ano de idade, deve comparecer a um posto de 

vacinação para fazer a atualização da caderneta vacinal”. 

Faixa etária 

Alexandre Chieppe lembrou que para sarampo e caxumba foi instituída a dose zero, que deve ser 

tomada por crianças de seis meses a um ano de idade. “Os dados epidemiológicos de sarampo 

estavam mostrando essa necessidade”. Já caxumba continua acometendo, principalmente, jovens e 

adultos, na faixa de 20 a 49 anos de idade. Chieppe insistiu que qualquer pessoa, de um ano a 49 

anos de idade, que não tenha duas doses tomadas após um ano de idade, com intervalos de, pelo 

menos, 30 dias entre essas duas doses, deve comparecer ao posto para fazer avaliação e ver se há 

necessidade de reforço. 

O médico da SES estimou que o número de casos de caxumba ainda deve crescer até o final do ano. 

“A gente está chegando agora ao final do inverno, quando o risco de transmissão dessas doenças 

diminui. Mas não para. Então, possivelmente, a gente deve chegar no final do ano com um número 

infinitamente maior que o do ano passado”. A expectativa, entretanto, é que com as pessoas se 

sensibilizando sobre a necessidade de atualização da caderneta e de vacinação com a vacina tríplice 

contra essas duas doenças, principalmente, o cenário em 2020 será mais tranquilo. 

Informou que o estado não teve casos graves de sarampo notificados “até porque a tendência é que 

os casos aconteçam de forma mais branda em pessoas que tenham pelo menos uma vacina já 
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tomada, que é o caso da grande maioria da população”. Chieppe advertiu que “o importante é a 

gente cessar essa transmissão ou diminuir bastante ela. Isso a gente só vai conseguir com a 

vacinação desse público suscetível”, afirmou, 

Surto 

A SES esclareceu que não há surto da doença no estado e que a imunização está prevista no 

Calendário Nacional de Vacinação, com a tríplice viral, sendo uma dose aplicada aos 12 meses de 

idade e outra, aos 15. Já a Secretaria municipal de Saúde do Rio informou que as notificações de 

caxumba são feitas apenas em casos de surto, quando há dois ou mais casos em ambientes fechados. 

Foram registrados 36 surtos, que ainda estão em análise. Por isso, os dados estão sujeitos à revisão. 

Em 2018, foram 16 surtos notificados e, em 2017, 19 surtos. 

Contágio 

O infectologista Edimilson Migowski, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e presidente do Instituto Vital Brazil, lembrou que a caxumba é uma doença 

contagiosa que pode passar de uma pessoa para outra pela saliva. “Os seres humanos são os únicos 

que podem desenvolver essa doença”, destacou o especialista. 

“É o tipo da doença que se fizer uma boa cobertura vacinal, é passível de ser erradicada, a exemplo 

da varíola, que foi erradicada a partir de uma boa cobertura vacinal. Caxumba é a mesma lógica”, 

concluiu Migowski. 
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SAÚDE DE PIRACICABA CONFIRMA TRÊS CASOS DE FEBRE MACULOSA COM DUAS MORTES 

EM 2019 
11/09/2019 às 18h11 

A Secretaria de Saúde informou nesta quarta-feira (11) que foram confirmados três casos de febre 

maculosa na cidade, entre eles duas mortes. Estas foram as primeiras notificações da doença este 

ano. 

Segundo a Saúde, nos casos em que as vítimas morreram, uma delas era uma mulher entre 20 e 29 

anos e um homem entre 30 e 39 anos. 

O paciente que conseguiu se curar da doença era um homem entre 60 e 69 anos. Em todos eles, a 

prefeitura acredita que os moradores contraíram a doença às margens do Rio Piracicaba. Não há 

informações de quando as pessoas morreram. 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pede atenção em locais que possam ter carrapatos-estrela, 

transmissor da doença. No período de seca, a tendência é aumentar a proliferação do bicho em áreas 

verdes e margens de rios, córregos e lagoas, segundo a prefeitura, e a recomendação é que se evite 

esses locais. 

"Caso apresente os sintomas, procure o serviço de saúde mais próximo informando o local onde 

esteve e se retirou/foi picado por carrapato", diz a Saúde. 

Em 2018 

A Saúde também informou nesta quarta-feira o balanço de casos registrados da doença no ano 

passado. Segundo a pasta, foram quatro confirmações em 2018, entre elas, uma morte. Não há 

informações do morador que não resistiu à doença. 
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