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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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CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE É ANTECIPADA; BRASIL JÁ 

REGISTRA MAIS DE 1,4 MILHÃO DE CASOS DA DOENÇA 
17/09/2019 às 11:02 

O Brasil já registra mais de 1,4 milhão de casos de dengue desde janeiro deste ano. Os estados com 
maior número de casos são: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Bahia. Por isso, o 
Ministério da Saúde antecipou a campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti, que em geral, 
começa mais perto do verão. O slogan é: "E você? Já combateu o mosquito hoje? A mudança começa 
por você". 
Mas por que esse descontrole com uma doença que já é tão conhecida no Brasil? Segundo 
especialistas, são vários os fatores que colaboram para o aumento de casos, como: mais chuva em 
determinadas regiões, altas temperaturas, menos prevenção, mais pessoas suscetíveis à doença e 
mudança do sorotipo. 
 
Mas cada cidadão pode prevenir os focos da doença ao adotar as estratégias de combate ao 
mosquito. Veja abaixo: 
 

 Colocar areia nos vasos de planta ao invés de água. Nos que tiverem água, limpar bem com 
uma escova e sabão, só tirar a água não adianta; 

 Não jogar lixo e entulho em locais sem coleta; 

 Limpar calhas d'água; 

 Não deixar água parada em garrafas, tampas, baldes, bacias, pneus; 

 Tampas a caixa d'água; 

 Uso de repelentes; 

 Colocar água sanitária nos ralos; 

 Usar fumacê com produto tóxico que mata o mosquito; 

 Mosquitos transgênicos geneticamente modificados para morrerem até a fase adulta. 
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SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRA A 65ª MORTE POR GRIPE EM MATO GROSSO DO SUL 
18/09/2019 às 14:19 

Um homem de 40 anos, residente em Naviraí, é a 65ª morte por gripe H1N1 em Mato Grosso do Sul, 
conforme boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. 

No total, o Estado contabiliza 1.454 casos de gripe, 41,43% a mais do que o registrado durante todo o 
ano passado. 

Em relação ao número de mortes, a maioria foi vítima do tipo H1N1, com comorbidade relacionada. 
Do total de mortes, 27 aconteceram em Campo Grande, a última, de 18 de agosto, uma mulher de 34 
anos que também tinha diabetes. 

Os outros casos foram registrados em Corumbá (4), Três Lagoas (6), Aquidauana (4), Inocência (1), 
Rio Verde de Mato Grosso (2), Porto Murtinho (1), Mundo Novo (1), Água Clara (1), Naviraí (3), Bela 
Vista (1), Ponta Porã (3), São Gabriel do Oeste (1), Sidrolândia (2), Nioaque (2), Ribas do Rio Pardo 
(1), Deodápolis (1), Dourados (2), Fátima do Sul (1) e Paraíso das Águas (1). 
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MAIS UM BEBÊ TEM SARAMPO CONFIRMADO EM PERNAMBUCO 
18/09/2019 às 15:03 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou um novo caso de sarampo em Taquaritinga do 

Norte, no Agreste. O menino de seis meses foi notificado por um serviço de saúde da Paraíba. Ele 

começou a apresentar sintomas em agosto. A criança já retornou a Taquaritinga e está bem. Com 

esse, totalizam-se 15 casos confirmados de sarampo em Pernambuco - 6 em Taquaritinga do Norte 

(incluso 1 óbito), três no Recife, três em Caruaru, um em Frei Miguelinho, um em Santa Cruz do 

Capibaribe e um em Vertentes. Até 13 de setembro, Pernambuco notificou 673 casos suspeitos de 

sarampo, com 98 descartes, 15 confirmações e os demais em investigação. 

O Programa Estadual de Imunização reforça que, desde janeiro, já distribuiu mais de 756 mil doses 
da vacina tríplice viral para os municípios pernambucanos. Desse total, 242 mil foram doses extras 
distribuídas apenas entre agosto e setembro. Desde a segunda quinzena de agosto, ficou instituída, 
em todo o país, a vacinação de crianças entre seis meses e 11 meses. Todos os meninos e meninas 
dessa faixa etária, que totalizam 68 mil em Pernambuco, devem tomar uma dose da tríplice viral. 
 
"Essa será considerada a dose zero, sendo necessário seguir com o esquema básico de vacinação 
normalmente a partir dos 12 meses, com mais uma dose, finalizando com um reforço aos 15 meses. 
No público com 1 ano, atualmente, Pernambuco está com um percentual de 87,6% de vacinação da 
primeira dose da tríplice e de 65,4% na segunda dose. A meta mínima em ambas é de 95%", 
informou a SES em comunicado. 
 

DIA D 

Neste sábado (21.09), os 32 municípios do Agreste que englobam a IV Gerência Regional de Saúde 
(Geres), com sede em Caruaru, realizam um Dia D de vacinação contra o sarampo. A ação, para 
atualização da caderneta de imunização (1º ou 2º dose), é voltada para o público entre 6 meses e 4 
anos. A iniciativa foi motivada por essa ser a Geres do Estado com o maior número de casos 
notificados de sarampo (345) e de confirmados (12). Mais de 10 mil doses extras foram dispensadas 
apenas nesta semana para auxiliar no Dia D. 

“Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, nossos esforços continuam sendo para 
imunizar crianças, público que, ao adoecer pelo sarampo, tem mais risco de ter um quadro mais 
grave, podendo ir a óbito. A vacina contra a doença é ofertada de rotina nos postos de saúde, mas 
esse Dia D vem para auxiliar os pais e responsáveis a ter mais um momento para levar os meninos e 
meninas a serem imunizados. Teremos uma campanha nacional em outubro contra o sarampo para 
essa população, mas quanto antes for aplicada a vacina, mas rápido a criança estará protegido e 
afastamos o risco de adoecimento. Com exceção dos municípios da IV Geres, que anteciparão o Dia 
D, os demais municípios seguirão o calendário nacional”, afirma o secretário estadual de Saúde, 
André Longo. O gestor ainda lembra que em novembro haverá uma mobilização nacional para 
adultos entre 20 e 29 anos. 
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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 no Brasil ou no 
mundo. A notificação de caso suspeito de sarampo é obrigatória. Apresentando essa sintomatologia, 
é importante ir ao posto de saúde mais próximo para receber a devida assistência. 

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba e está disponível de rotina nas 
salas de vacina dos municípios. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) ressalta a importância de 
finalizar o esquema vacinal para evitar casos da doença. A imunização com a tríplice deve seguir o 
seguinte esquema: 

Quem deve se vacinar: 

- Crianças entre 6 meses e 11 meses devem tomar uma dose da tríplice viral. Importante ressaltar 
que essas crianças precisarão seguir o esquema normal de imunização a partir dos 12 meses.    

- Indivíduos de 1 ano a 29 anos de idade: 2 doses da tríplice viral; 

- Indivíduos de 30 a 49 anos de idade não vacinados: 1 dose da 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 

PERFIL DOS CASOS CONFIRMADOS 

RECIFE (3) 

3 casos (sexo feminino de 16 e 19 anos, sexo masculino de 26 anos) 

CARUARU (3) 

3 casos (sexo masculino de 17 e 22 anos; sexo feminino de 17 anos) 

TAQUARITINGA DO NORTE (6) 

5 casos (sexo masculino de 6 meses, de 7 meses – óbito –, de 10 meses, 18 anos e 31 anos; e sexo 
feminino de 10 meses) 

FREI MIGUELINHO (1) 

1 caso (sexo masculino de 21 anos) 

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (1) 

1 caso (sexo masculino de 17 anos) 

VERTENTES (1) 

1 caso (sexo masculino de 20 anos) 
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CASOS DE SARAMPO CHEGAM A 4.299 EM SÃO PAULO; HÁ REGISTRO DA DOENÇA EM 160 

CIDADES 
18/09/2019 às 16h41 

O número de casos confirmados de sarampo no estado de São Paulo subiu para 4.299 em 2019, 
segundo novo balanço divulgado nesta quarta-feira (18) pela Secretaria Estadual de Saúde. O valor 
representa crescimento de 19,7% em relação ao registro de 3.591 da semana anterior. 
Segundo a secretaria, 55,7% dos registros se concentram na capital (2.397). O número de cidades do 
estado com confirmações da doença subiu de 134 na semana passada para 160 nesta semana.  
 
 Em agosto, foram confirmadas as mortes de três pessoas por complicações da doença, o que não 
acontecia no estado desde 1997. As vítimas foram um homem de 42 anos, que não tinha imunização, 
e dois bebês: um de 9 meses, da capital, e um de 4 meses, de Osasco, na Grande São Paulo. 
Após as mortes, a Secretaria Municipal da Saúde anunciou a intensificação das ações de vacinação 
para bebês de seis meses até dois anos de idade, com presença nas creches e busca ativa nas casas 
de pais que estão com as vacinas das crianças atrasadas. 
 
No estado, continua a campanha de vacinação de dose extra para bebês de seis meses a um ano, 
seguindo orientação nacional do Ministério da Saúde. A faixa etária é considerada mais vulnerável a 
casos graves e mortes, e representa cerca de 13% do total de casos registrados em São Paulo. 
 
A aplicação da chamada “dose zero” não é contabilizada no calendário de vacinação das crianças 
nessa faixa etária. Ou seja, os pais ou responsáveis também deverão levá-las aos postos para receber 
a tríplice viral aos 12 meses e aos 15 meses para aplicação do reforço com a tetraviral. 
Mesmo sem campanhas específicas, pessoas de todas as idades podem procurar as Unidades Básicas 
de Saúde para regularizar a carteirinha de vacinação gratuitamente. A secretaria afirma que apenas 
em quem tiver alguma pendência será vacinado. 
Também continuam sendo realizadas as ações de bloqueio. Quando há notificação de casos de 
sarampo, agentes de saúde vacinam, sem discriminação de idade ou situação vacinal, as pessoas que 
tiveram contato com a possível vítima da doença em locais como ambiente de trabalho e 
condomínio. 
 
A recomendação para as mães de crianças com idade inferior a 6 meses – que não podem tomar a 
vacina – é evitar exposição a aglomerações, manter higienização adequada, ventilação de ambientes, 
e sobretudo que procurem imediatamente um serviço de saúde diante de qualquer sintoma da 
doença. 
 
Os sintomas da doença podem ser: manchas vermelhas pelo corpo, febre, coriza, conjuntivite e 
manchas brancas na mucosa bucal. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE REGISTRA 570 NOVOS CASOS DE SARAMPO NO BRASIL 
19/09/2019 às 17h52 

Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 3.909 casos confirmados de sarampo em todo o território 
nacional, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo a pasta, houve aumento de 570 casos (85%) 
em relação ao último boletim epidemiológico divulgado em 12 de setembro.  
 
Conforme os registros, há 17 estados na lista de transmissão ativa da doença. Tiveram casos 
confirmados os estados de São Paulo, do Maranhão, do Piauí, de Santa Catarina, do Rio Grande do 
Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Pernambuco, do Pará, 
do Rio Grande do Norte, do Espírito Santo, de Goiás, da Bahia, de Sergipe e no Distrito Federal. A 
maioria dos casos (97,5%) foi registrada em 153 municípios localizados na região metropolitana de 
São Paulo.  

Segundo o Ministério da Saúde, R$ 10,5 milhões foram liberados para os estados nesta semana para 
reforçar ações de imunização da população.  

O ministério também alerta que a vacina é a principal forma de proteção contra o sarampo e informa 
que a tríplice viral está disponível em mais de 36 mil postos de vacinação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em todo o Brasil.  

Para interromper o ciclo de transmissão do sarampo, o ministério realizará a Campanha Nacional de 
Vacinação contra o Sarampo, que será feita em duas etapas. A primeira fase será de 7 a 25 de 
outubro e terá crianças de 6 meses a menores de 5 anos como alvo. A segunda, de 18 a 30 de 
novembro, será destinada à população de 20 a 29 anos. 
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