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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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MORTES POR SARAMPO CHEGAM A 12 EM SÃO PAULO 

09/10/19 às 19h40 
 

O número de mortes no estado de São Paulo em decorrência de complicações do sarampo chegou a 

12 neste ano. As três últimas vítimas foram um menina de 10 meses, de Itapevi, que não estava 

vacinada; um homem de 53 anos, de Santo André, e um menino de 1 ano, de Francisco Morato, 

ambos com precondições de risco – portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e 

imunodeprimidos, que podem ficar mais vulneráveis à infecção. 

Os dados, divulgados nesta quarta-feira (9) pela Secretaria de Estado da Saúde, mostram ainda que, 

até o momento, há 6.177 casos da doença confirmados laboratorialmente e 1.472, por meio de 

avaliação médica. Segundo a secretaria, 57% do total de casos se concentram na capital. 

Doses da vacina tríplice (que protege contra sarampo, rubéola e caxumba estão disponíveis desde 

segunda-feira (7) em todos os postos de vacinação do estado para crianças a partir de 6 meses e com 

menos de 5 anos, e poderão ser aplicadas até o dia 25 deste mês. O dia 19, um sábado, será o Dia D 

de combate à doença, com os postos de saúde abertos para vacinação. 

A Secretaria da Saúde ressalva que a vacina é contraindicada para bebês com menos de 6 meses. A 

recomendação para quem tem crianças nessa faixa etária é evitar exposição a aglomerações e 

manter higienização e ventilação adequadas nos ambientes onde o bebê permanece. 

Diante de qualquer sintoma da doença, como manchas vermelhas pelo corpo, febre, coriza, 

conjuntivite, e manchas brancas na mucosa bucal, os responsáveis pela criança deverão buscar um 

serviço de saúde. Apenas o profissional de saúde poderá avaliar e dar as recomendações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-10/mortes-por-sarampo-chegam-12-em-sao-paulo


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 / 

 
ZIKA LEVOU A MAIS REGISTROS DE OUTROS DEFEITOS CONGÊNITOS 
11/10/19 às 14h21 

A epidemia de zika no Brasil e o nascimento de milhares de bebês com microcefalia ajudaram a 

melhorar a notificação de outros defeitos congênitos em recém-nascidos não relacionados à infecção 

pelo vírus. 

Entre 2010 e 2017, as más-formações não associadas à zika passaram de 70 para 75 a cada grupo de 

10 mil nascidos vivos no Brasil -um aumento de 7%. Na região Nordeste, que teve o maior número de 

casos de microcefalia, o crescimento foi de 16,4%. 

A conclusão é de um estudo do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidas) 

da Fiocruz Bahia que analisou a base de dados de nascidos vivos (Sinasc) nos períodos pré-zika 

(janeiro de 2010 a setembro de 2015) e pós-zika (setembro de 2015 a dezembro de 2017). 

Em maio de 2015, o vírus da zika foi confirmado como a causa de doença parecida com a dengue e, 

em seguida, como o responsável por casos de microcefalia em bebês -foram 2.782 em 2015, contra 

uma média de 150 em anos anteriores. 

A hipótese é de que, com a maior atenção dos profissionais de saúde e da sociedade em relação às 

más-formações ligadas à zika, como as cerebrais (microcefalia) e as oculares, outros defeitos 

congênitos que antes passavam despercebidos se tornaram mais evidentes e passaram a ser mais 

registrados nos sistemas. 

As taxas de malformações de face e pescoço e do sistema circulatório, por exemplo, passaram de 

6,5% e 7,2% para 9,2% e 11,1%, respectivamente, entre 2010 e 2017. Nesse período, a idade 

materna e distribuição do sexo das crianças, fatores que poderiam trazer algum viés aos resultados, 

permaneceram similares. 

Uma das razões que explicam essa subnotificação é a má qualidade dos sistemas de informações, 

especialmente nas regiões mais pobres. Entre as anomalias subnotificadas estão a fissura 

labiopalatina e as más-formações dos sistemas circulatório e urinário. 

"Aquelas imagens dos bebês com as cabecinhas pequenas causaram uma comoção social e uma 

cobrança aos profissionais de saúde, levando à melhoria na notificação de todas as anomalias 

congênitas. Muitas vezes, elas não eram notificadas mesmo quando o profissional observava que 

elas existiam", diz a epidemiologista Enny Paixão, uma das autoras do estudo da Fiocruz. 

Segundo o pesquisador em saúde pública Moreno Rodrigues, também coautor do trabalho, as 

pessoas que atuam com sistemas de informação sabem que existe uma parcela de subnotificação 

nos dados. 
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"São várias situações que levam a isso, desde anomalias que não são muito evidentes até como a 

informação é coletada e transmitida para a central de dados. Essa perda pode ocorrer em várias 

etapas." 

O trabalho, publicado na revista científica Plos Neglected Tropical Diseases, mostra que, após o 

ponto de corte (que divide o período pré e pós-zika), houve aumento nas notificações tanto das 

anomalias congênitas relacionadas ao zika como de outras. Isso ocorreu em todas as regiões do país, 

exceto o Sul, mas de forma mais evidente no Nordeste. 

Com o fim da epidemia, os defeitos de cérebro e olhos relacionados ao zika diminuíram, enquanto os 

do outro grupo apresentaram um aumento mensal lento, mas significativo em relação à era pré-zika -

em média, de 0,2 por 10 mil nascidos vivos. 

Na opinião de Paixão, além da comoção geral, outro fator que levou a um maior número de 

notificações foi o treinamento recebido pelos médicos brasileiros para o reconhecimento e registro 

de todos os defeitos congênitos. 

A própria microcefalia causada por outros fatores que não o zika, como a rubéola, citomegalovírus, 

herpes, toxoplasmose e alguns estágios da sífilis, passou a ser mais notificada, segundo o geneticista 

Salmo Raskin. "Casos que antes não eram enxergados passaram a ser porque pensavam que tinham 

relação com o zika." 

Para ele, o Brasil precisa aprimorar os serviços de vigilância epidemiológica. "Temos dados razoáveis, 

mas ainda há muita subnotificação de anomalias pelas maternidades. No entanto, depois o sistema 

falha muito no acompanhamento dessas crianças." 

A notificação dos defeitos congênitos é importante porque, quanto antes forem registrados, mais 

rapidamente a criança pode ser encaminhada para tratamentos especializados que corrijam as 

anomalias, evitando complicações. 

Um exemplo é a fissura labiopalatina, uma má-formação do lábio superior que pode atingir o céu da 

boca, deixando um buraco. Em 2017, 1.369 bebês nasceram com ela. 

Sem tratamento, como a correção cirúrgica, o problema afeta a nutrição, a deglutição, a respiração e 

a fala da criança, segundo o cirurgião craniofacial, Cristiano Tonello, do Centrinho da USP de Bauru, 

instituição referência no tratamento dessas anomalias. 

Tonello diz que outro impacto da subnotificação dos dados é que isso dificulta a cobrança de políticas 

públicas. "Se os casos não aparecem, não há recursos para ampliar diagnósticos e tratamentos." 

Nas anomalias cardíacas, também existem muitos casos com indicação cirúrgica logo após o 

nascimento do bebê, o que demanda um diagnóstico precoce, segundo o cirurgião cardíaco Marcelo 

Jatene. 
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"Na transposição das grandes artérias [a aorta e a artéria pulmonar são invertidas], a cirurgia faz toda 

a diferença e precisa ser feita nos primeiros dias de vida." Caso isso não ocorra, a criança morre. 
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CONFIRMADA 1ª MORTE POR CHIKUNGUNYA NO ANO EM PERNAMBUCO 
10/10/19 às 10H07 

Um idoso de 83 anos morador do bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, é a primeira vítima 

fatal de chikungunya do ano em Pernambuco. A morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde do 

Recife, que realizou a investigação do caso, nessa quarta-feira (9). 

O idoso, que era portador de diabetes, morreu em 16 de junho em um hospital particular da Capital. 

O tempo entre a morte do paciente e a confirmação do motivo se dá por questões ligadas às análises 

laboratoriais que atestam os óbitos por arboviroses. 

Boletim divulgado nessa quarta-feira (9) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) atualiza para 100 

o número de possíveis óbitos por arboviroses notificados em Pernambuco entre 30 de dezembro de 

2018 e 5 de outubro de 2019. Desse total, apenas cinco foram confirmados - sendo quatro por 

dengue e o caso do idoso morto por chikungunya. 

Outras 52 notificações foram descartadas e as demais seguem sob análise. No mesmo período de 

2018, aponta a SES-PE, foram notificados 78 óbitos suspeitos no Estado. O boletim atesta ainda 7.042 

notificações de chikungunya no Estado no ano, dos quais 563 foram confirmadas e 4.335 

descartadas. Houve um aumento de 135,5% em relação ao mesmo período de 2018, quando foram 

registrados 2.990 casos. Ao todo, 147 dos 185 municípios pernambucanos enviaram notificações. 

Segundo a gerente de Vigilância Epidemiológica do Recife, Natalia Barros, a notificação da morte do 

idoso foi feita via declaração de óbito. "Essa morte foi recebida [pela Secretaria de Saúde do Recife] 

em agosto e encerramos a investigação agora. Temos um processo domiciliar e nas unidades de 

saúde para investigar o óbito", esclareceu. 

O bairro de Dois Unidos é um dos oito da Capital com o maior número de focos de reprodução de 

mosquito, segundo dados mais recentes do Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo 

Aedes aegypti (LIRAa), coeficiente de incidência de casos prováveis de arboviroses das últimas oito 

semanas. "É considerado risco muito alto. [O alerta] é um indicativo para direcionar as ações", 

acrescentou a gerente. Além de Dois Unidos, estão em alerta os bairros de Brejo de Beberibe, Nova 

Descoberta, Água Fria, Campina do Barreto, Estância, Cohab e Jordão. 

Chikungunya 

A chikungunya é um arbovírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Arbovírus são aqueles vírus 

transmitidos por picadas de insetos, especialmente mosquitos. Segundo o Ministério da Saúde, todas 

as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença. Porém, as pessoas mais velhas têm maior risco 

de desenvolver a dor articular (nas juntas) crônica e outras complicações que podem levar à morte. O 
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risco de gravidade e morte aumenta quando a pessoa tem alguma doença crônica, como diabetes e 

hipertensão, mesmo tratada. 

A infecção por Chikungunya começa com febre, dor de cabeça, mal estar, dores pelo corpo e muita 

dor nas juntas (joelhos, cotovelos, tornozelos, etc), em geral, dos dois lados, podendo também 

apresentar, em alguns casos, manchas vermelhas ou bolhas pelo corpo. O quadro agudo dura até 15 

dias e cura espontaneamente. Algumas pessoas podem desenvolver um quadro pós-agudo e crônico 

com dores nas juntas que duram meses ou anos. 

Principais sintomas 

- Febre 

- Dores intensas nas juntas, em geral bilaterais (joelho esquerdo e direito, pulso direito e esquerdo, 

etc) 

- Pele e olhos avermelhados 

- Dores pelo corpo 

- Dor de cabeça 

- Náuseas e vômitos 

Cerca de 30% dos casos não chegam a desenvolver sintomas. Normalmente, os sintomas aparecem 

de dois a 12 dias da picada do mosquito, período conhecido como incubação. Depois de infectada, a 

pessoa fica imune pelo resto da vida. 

Tratamento 

O tratamento da chikungunya é feito de acordo com os sintomas, com o uso de analgésicos, 

antitermicos e antinflamatórios para aliviar febre e dores. Em casos de sequelas mais graves, e sob 

avaliação medica conforme cada caso, pode ser recomendada a fisioterapia. 

Em caso de suspeita, com o surgimento de qualquer sintoma, é fundamental procurar um 

profissional de saúde para o correto diagnóstico e prescrição dos medicamentos, evitando sempre a 

auto-medicação. Os tratamentos são oferecidos de forma integral e gratuita por meio do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Recomenda‐se repouso absoluto ao paciente, que deve beber líquidos em 

abundância. 
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SOBE PARA 37 O NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO EM PERNAMBUCO 
09/10/19 às 11h43 

Sobe para 37 o número de casos confirmados de sarampo em Pernambuco. O aumento das 

notificações foi divulgado na manhã desta quarta-feira (9) pela Secretaria Estadual de Saúde 

(SES/PE). 

De janeiro até o dia 28 de setembro deste ano, foram notificados 799 casos suspeitos. Desses, 37 

foram confirmados, 284 descartados e os demais estão em investigação. Dos casos confirmados, três 

são na capital do Estado e um é em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife; e o 

restante é no Agreste: seis em Caruaru, 14 em Taquaritinga do Norte, um em Frei Miguelinho, três 

em Santa Cruz do Capibaribe, cinco em Vertentes, um em Bezerros e três casos em Toritama. 

O aumento no número de confirmações aconteceu em um intervalo de oito dias. Segundo o 

levantamento divulgado no início deste mês pela SES, até o dia 20 de setembro, haviam sido 

registradas 731 suspeitas da doença, sendo 242 casos descartados e 23 confirmados. Destes, três em 

Recife, e o restante no Agreste, sendo seis em Caruaru, nove em Taquaritinga do Norte, um em Frei 

Miguelinho, um em Santa Cruz do Capibaribe, um em Vertentes, um em Bezerros e um caso em 

Toritama. 

"Todos os casos confirmados até o momento são antigos. Trata-se de pessoas que adoeceram entre 

os meses de julho e agosto”, afirmou o secretário estadual de Saúde, André Longo. 

Vacinação 

Ainda de acordo com a SES, até o dia 4 deste mês, 507.814 pessoas foram vacinadas com a tríplice 

viral em Pernambuco, sendo 215.986 doses em crianças de 6 meses a 4 anos, o que corresponde a 

98% do público-alvo. 

A campanha de vacinação contra o sarampo segue até o dia 25 deste mês para crianças entre 6 

meses e 4 anos que ainda não iniciaram ou não finalizaram o esquema vacinal. Já no dia 19 também 

deste mês, será realizado, em todo o País, o Dia D de Vacinação ainda para esse público. 

"Os meninos e meninas dessa faixa etária que já estão com a caderneta de vacinação em dia não 

precisam comparecer aos postos de saúde. Mas, na dúvida, o importante é que os pais compareçam 

aos postos com seus filhos para que a caderneta seja analisada por um profissional e a criança fique 

protegida também contra outras doenças além do sarampo", destaca André Longo. 

Segundo a superintendente de Imunização da SES-PE, Ana Catarina de Melo, apesar de o Estado já 

ter atingido a meta mínima de vacinação da primeira dose da tríplice viral em crianças de 12 meses, o 

índice não foi atingido no conjunto de municípios da I e VIII Gerências Regionais de Saúde com sede, 

respectivamente na capital, Recife, e em Petrolina, no Sertão. 
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"Essas são áreas populosas e que contam com grande circulação de turistas o tempo todo. Por isso, a 

importância de intensificar as ações e fazer busca ativa para evitar grande número de crianças 

desprotegidas", pontua Ana Catarina. 

"Também precisamos lembrar da importância da segunda dose, já que, até o momento, somente o 

município de Palmares e Salgueiro conseguiram atingir a meta mínima de 95%", finaliza. Em todo o 

Estado, a média atual é de 74,5% de vacinação da segunda dose. 
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GOLFINHO COM MANCHAS DE ÓLEO É ACHADO MORTO EM PRAIA DE ALAGOAS 
13/10/2019 às 13:33 

O Instituto Biota de Conservação informou que um golfinho foi encontrado morto na praia de Feliz 

Deserto, no litoral Sul do estado de Alagoas. O recolhimento do corpo do animal foi realizado na 

manhã deste domingo (13). Este é o primeiro caso de mamífero encontrado morto desde o 

aparecimento das manchas de óleo no litoral nordestino. 

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), já foram 

registradas as mortes de 13 tartarugas e uma ave em praias atingidas pelo óleo. 

Segundo Bruno Stefanis, coordenador Ibama, ainda não dá para saber se a morte do golfinho foi 

causada pela contaminação pelo óleo. "Somente com a necropsia podemos saber, se ela for 

conclusiva", disse Bruno em entrevista ao portal UOL. 

Vazamentos 

Nesse sábado (12), novas manchas de óleo foram encontradas em Barra de São Miguel, no litoral Sul 

de Alagoas, fato que levantou a suspeita de o vazamento permanecer ativo em algum lugar no mar. 

Segundo o Ibama, até esse sábado foi registrado aparecimento de óleo em 161 praias de 72 

municípios. 
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