
       

PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

  

  

 

 

 

 

 

CLIPPING 
 

 

 

 

 

Recife 

 19/10/2019 



1 

 
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 / 

 

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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PERNAMBUCO TEM AUMENTO DE 51% NOS CASOS DE SARAMPO EM UMA SEMANA 
15/10/2019 às 11:06 

Um novo boletim sobre a epidemia de sarampo foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-
PE). Segundo o relatório até o último dia 5 de outubro, foram confirmados 56 casos de 867 casos 
suspeitos. Entre os 867 casos, 292 foram descartados e 519 continuam sendo acompanhados. O 
boletim aponta ainda que 92,9% dos casos foram diagnosticados no agreste; sendo os municípios 
com mais confirmações Taquaritinga do Norte (19 casos), Vertentes (9) e Santa Cruz do Capibaribe 
(9). 

O relatório indicou um aumento de 51% nos casos de sarampo no estado em relação aos dados 
divulgados no boletim anterior, que contabilizou os casos até o dia 28 de setembro e indicou 37 
casos confirmados. 

De acordo com a Secretaria, entre as medidas tomadas para evitar o surgimento de novos casos 
estão a realização de ações de vigilância epidemiológica e assistência ao paciente são iniciadas logo 
após a notificação do caso, independente da confirmação através da análise no laboratório. Até o 
último dia 4, 507.814 pessoas foram vacinadas com a tríplice viral em Pernambuco, sendo 215.986 
doses em crianças de 6 meses a 4 anos. 

Vacinação 

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começou a ser executada no último dia 7 de 
outubro em todos os postos de saúde do Brasil. A campanha abrange dois novos grupos: as crianças 
que têm entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias e adultos com faixa etária entre 20 e 29 que 
não estão com a carteira de imunização em dia. A vacinação para as crianças vai desta segunda até o 
próximo dia 25. Já as vacinações para o segundo grupo devem ter início no dia 18 de novembro. Nos 
períodos de realização da campanha, a vacina será destinada exclusivamente ao público-alvo. 

Para impulsionar a vacinação das crianças, o Ministério da Saúde realizará, no próximo sábado (19), o 
“Dia D” da campanha de vacinação. 

Toda criança entre 6 meses e 11 meses deve ser vacinada com a tríplice viral, considerada a "dose 
zero". Uma nova dose deve ser feita aos 12 meses e outra aos 15 meses, quando o esquema é 
finalizado. A partir dos 2 anos, caso o menino ou menina ainda não tenha começado o esquema 
vacinal, as duas doses devem ser feitas com um intervalo de um mês entre elas. 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude/2019/10/15/NWS,118926,70,613,NOTICIAS,2190-PERNAMBUCO-TEM-AUMENTO-NOS-CASOS-SARAMPO-UMA-SEMANA.aspx


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 / 

 
REGIÃO NORTE DE SC REGISTRA 20 MORTES POR INFLUENZA EM 2019  
15/10/2019  às 17h45 

A região Norte possui as duas cidades que mais registraram mortes por causa do vírus da Influenza 
em Santa Catarina em 2019. Os dados são dos primeiros nove meses deste ano, do relatório da 
Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive/SC), e mostram que em Jaraguá do Sul 
ocorreram sete óbitos, e em Joinville, seis. 

Das 63 mortes pela doença em SC, 20 foram computados na parte Norte, o que representa uma fatia 
de 31,7% do total de registros do Estado. De acordo com Simone Bitencourt, responsável técnica 
pela Influenza da Dive/SC, a circulação do vírus acontece em todos os ambientes e por múltiplos 
fatores, como, por exemplo, pessoas que são mais suscetíveis ao contágio ou até por causa das 
condições climáticas, como é o caso de Joinville e Jaraguá. 

— Os locais mais úmidos acabam tendo maior circulação porque os vírus ficam mais tempos “viáveis” 
nas superfícies — explica. 

Pelo menos três subtipagens do vírus acometem as pessoas infectadas no Estado: H1N1, H3N2 e do 
tipo B. Somente nos municípios da região Norte foram 79 casos confirmados até 11 de outubro, de 
todos os tipos do vírus, e Joinville foi a quarta cidade de Santa Catarina no ranking de pessoas 
infectadas, com 28 casos. O município fica atrás somente de Florianópolis, que teve 46 registros; 
Blumenau, com 35; e Chapecó, com 34.  

A maior cidade de SC lidera a lista regional de casos registrados da doença, seguida de São Bento do 
Sul (14) e Jaraguá do Sul (12). De janeiro até 11 de outubro foram notificados 1.887casos suspeitos à 
Dive em Santa Catarina e, destes, 478 tiveram a confirmação de diagnóstico. 

— Temos 478 casos confirmados, sendo a grande maioria por H1N1. O vírus está em todas as faixas 
etárias e 57% deles tinham algum fator de risco para agravamento — contabiliza. 

A atenção para evitar o contágio do vírus deve ser contínua. A representante da Dive reforça que o 
vírus circula entre as pessoas durante o ano todo, apesar da intensidade ser maior no inverno. As 
ações de prevenção devem ser constantemente observadas, como a lavagem correta das mãos e 
obedecer à “etiqueta da tosse”. A Dive/SC também desenvolve ações ao longo do ano, desde o 
período de sazonalidade da doença a distribuição de medicamentos. 

— Os ambientes devem ser bem climatizados ou arejados para evitar que a Influenza circule e infecte 
pessoas que são mais suscetíveis — ensina a especialista. 
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PREFEITURA DE PIRACICABA CONFIRMA NOVOS CASOS DE FEBRE MACULOSA E CIDADE 

SOMA SETE 
16/10/2019 às 10:51 

A Prefeitura de Piracicaba (SP) comunicou nesta terça-feira (15) o registro de sete casos de febre 
maculosa na cidade. Segundo a Saúde municipal, foram quatro novas confirmações e todas 
evoluíram para cura. Piracicaba tem duas mortes confirmadas pela doença. 
De acordo com a administração municipal, dois dos pacientes são um homem entre 30 e 39 anos e 
uma criança entre 0 a 9. Os outros dois casos, a Saúde não informou detalhes dos pacientes. 
Também não há informações sobre em que ponto da cidade as vítimas contraíram a doença. 
 
Os primeiros casos de febre maculosa na cidade foram confirmados no início de setembro. A 
prefeitura acredita que os moradores contraíram a doença às margens do Rio Piracicaba. Os 
pacientes que morreram foram um homem entre 30 e 39 anos e uma jovem de 26 anos. 
Jéssica Casarini Silva morreu cinco dias depois de apresentar os primeiros sintomas e a família 
acredita que ela não resistiu à doença porque teve um diagnóstico errado após ser atendida. A 
Secretaria de Saúde de Piracicaba informou que abriu uma investigação para apurar o caso. 
 
Cuidados e sintomas 
Segundo a Saúde municipal, caso a pessoa encontre o carrapato no corpo, é indicado retirá-lo o mais 
rápido possível, antes que ele se fixe e tenha contato com a corrente sanguínea. Se o bicho estiver 
contaminado, ele pode transmitir a bactéria causadora da febre maculosa. Uma pessoa não pode 
passar a doença para outra. 
 
Os sintomas podem demorar de dois a 14 dias para aparecer, e são: febre, em geral alta; dor no 
corpo; dor de cabeça; mal estar generalizado; náuseas; vômitos; 
Depois, podem aparecem pequenas manchas avermelhadas, as máculas, principalmente nas palmas 
das mãos e planta dos pés. 
Caso apresente os sintomas, a recomendação é procurar o serviço de saúde mais próximo o quantos 
antes. O tratamento é iniciado imediatamente e feito com antibióticos específicos. 
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CASOS DE SARAMPO PASSAM DOS 8,6 MIL EM SÃO PAULO 
17/10/2019 às 12:20 

 
A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 8.619 casos de sarampo no estado de São Paulo de 
janeiro a 16 de outubro deste ano. Foram descartados 13.116 casos. Há ainda 17.823 em 
investigação. Entre os casos confirmados, 15,3% necessitaram de hospitalização, com 35,6%  dos 
casos envolvendo menores de 1 ano. Até o momento, 12 pessoas morreram por causa da doença  no 
estado. 
 
Segundo as informações do boletim epidemiológico, desde o início do ano, foram administradas 
7.560.605 doses da vacina contra a doença. A campanha de vacinação para pessoas entre 15 e 29 
anos de idade foi realizada nos municípios de São Paulo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande 
da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guarulhos, Mairiporã, Barueri, 
Carapicuíba, Osasco, Santana do Parnaíba, e Taboão da Serra.  
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TAUBATÉ CONFIRMA MORTE DE IDOSO POR GRIPE E NÚMERO DE ÓBITOS PELA DOENÇA 

CHEGA A 11 
18/10/2019 às 19:23 
 

A Vigilância Epidemiológica de Taubaté (SP) confirmou na tarde desta quinta-feira (17) mais uma 
morte causada por influenza na cidade em 2019. Com isso, o número de óbitos provocados pela 
doença chegou a 11 no município. 
 
A vítima mais recente é um idoso de 77 anos, que morreu no dia 8 de setembro. As amostras dos 
exames do paciente mostraram que ele tinha influenza A, mas não foi possível identificar que tipo de 
vírus ele havia contraído. 
 
A cidade tem neste ano 65 casos confirmados da doença, sendo 55 deles por H1N1. Cinco casos são 
de influenza B e quatro de H3N2. 
 
Outros casos 
O caso anterior de óbito por gripe na cidade havia sido registrado em agosto, quando a morte de um 
homem de 47 anos foi confirmada pela prefeitura. O paciente havia contraído o vírus H1N1. 
Antes dele, os casos mais recentes de mortes por gripe foram de uma mulher de 41 anos, uma de 52 
anos, no dia 18 de junho; um homem de 89 anos, no dia 23; e uma mulher de 69 anos, no dia 24 de 
junho. 
Outras vítimas são uma idosa de 75 anos; um homem de 44 anos; um recém-nascido, que morreu no 
dia 22 de maio; e um bebê de um ano em março. 
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