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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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PERNAMBUCO REGISTRA 65 CASOS DE SARAMPO EM 2019 
29/10/2019 às 14h42 

Aumentou para 65 o número de casos de sarampo confirmados em Pernambuco. De acordo com a 
Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), 942 suspeitas foram notificadas. Do total, 332 foram 
descartadas, e as outras estão em investigação. 

Os municípios com casos confirmados são: Recife (05); Jaboatão dos Guararapes (01); Bezerros (01); 
Caruaru (06); Frei Miguelinho (01); Santa Cruz do Capibaribe (11); Taquaritinga do Norte (23); 
Toritama (07); Vertentes (10). 

A SES-PE reforça que as ações e assistência aos pacientes são iniciadas logo após a notificação do 
caso. Com essa operação, são evitados possíveis agravamentos do caso e a propagação da doença. 

Foram realizadas campanhas de vacinação por todo o território nacional. Até o momento, 
Pernambuco já conseguiu uma cobertura de 106,11% na primeira dose nas crianças com 1 ano. 

A segunda fase da campanha terá início em novembro, entre os dias 18 e 30. O público-alvo serão os 
adultos jovens com idade entre 20 e 29 anos. 
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BRASIL ATINGE META GLOBAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 
29/10/2019  às 19h53 

Balanço parcial divulgado pelo Ministério da Saúde (MS) indica que o Brasil atingiu a meta global de 
vacinação de sarampo para crianças de 6 meses a menores de 1 ano, com o registro de 95% da 
população geral nessa faixa etária imunizada. O desempenho da cobertura vacinal não foi uniforme, 
no entanto, entre todos os estados. 

Estão abaixo da meta de vacinação Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Em relação aos 
municípios, o ministério contabiliza que 34,5% (1.923 cidades) precisam reforçar os esforços para 
atender à meta de vacinação. 

A segunda etapa da campanha de vacinação está prevista para começar em 18 de novembro. O 
governo federal tem expectativa de que agentes comunitários de saúde de combate às endemias 
façam busca ativa em residências para vacinação. 

O foco é a população adulta. “Um novo grupo, composto por adultos de 20 a 29 anos que não estão 
com a caderneta de vacinação em dia terá a oportunidade de se vacinar até 30 de novembro, quando 
termina a campanha”, destaca nota divulgada nesta terça-feira (29) em Brasília pelo ministério. 

Novo boletim epidemiológico do sarampo será publicado no dia 6 de novembro e “trará como 
registro, dos últimos 90 dias, 5.660 casos confirmados” da doença, antecipa o Ministério da Saúde. 
“Dezenove estados estão na lista de transmissão ativa da doença e 90,5% dos casos confirmados 
estão concentrados no estado de São Paulo”. 

A pasta alerta que o sarampo é uma doença infecciosa grave que pode causar a morte, 
especialmente de crianças. “Nos últimos 90 dias, foram confirmadas 14 mortes pela doença no Brasil, 
sendo sete em menores de 5 anos de idade, três na faixa etária de 20 a 29 anos e quatro em adultos 
maiores de 40 anos. Foram 13 óbitos registrados em São Paulo e um em Pernambuco”, detalha nota 
do ministério. 

No total, 304 municípios (5,5% das cidades brasileiras) apresentaram casos de sarampo. O Ministério 
da Saúde tem expectativa que o próximo boletim assinale queda de casos recentes da doença. 

 

Sintomas 

De acordo com informe do Ministério da Saúde, a transmissão do sarampo ocorre pelo ar, quando 
uma pessoa infectada tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira 
prevenir a doença é pela vacina. 

Há uma preocupação especial da pasta a partir do final do ano: o período de férias – que ocasiona 
aumento de circulação de pessoas adultas pelo país para celebrar o Natal, descansar no veraneio e 
brincar o carnaval. 
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Além disso, o aumento de chuva de verão pode elevar o número de casos de dengue. O sarampo tem 
alguns sintomas que podem ser confundidos com doença transmitida pelo Aedes aegypti, como 
febre alta, dor de cabeça e manchas vermelhas. 

No caso do sarampo, é comum que a febre ocorra acompanhada de tosse e que haja irritação nos 
olhos, mal-estar intenso e nariz escorrendo e entupido. Um médico deverá ser consultado para o 
diagnóstico correto. 
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CASOS DE SARAMPO CHEGAM A 10,6 MIL NO ESTADO DE SÃO PAULO 
30/10/2019 às 19h00 

Os casos de sarampo no estado de São Paulo chegaram a 10.620 neste ano, de acordo com balanço 
da Secretaria da Saúde estadual. Cerca de 56,6% do total de casos se concentram na capital. Treze 
pessoas morreram em decorrência de complicações pela doença. 
 
O Centro de Vigilância Epidemiológica estadual realiza monitoramento contínuo da circulação do 
vírus, registrando 8.189 casos confirmados laboratorialmente e mais 2.431 casos confirmados com 
base no critério clínico-epidemiológico, ou seja, em sintomas e avaliação médica. 
 
O estado continua aplicando vacina contra sarampo em bebês com idade entre 6 meses e 12 meses, 
conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. A faixa etária é considerada mais vulnerável a 
casos graves e óbitos e representa cerca de 15,4% do total de casos registrados em São Paulo. 
 
Entre 18 e 30 de novembro ocorrerá a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo, 
com foco em jovens de 20 a 29 anos. O grupo poderá receber a dose da tríplice ou da dupla viral 
(sarampo e rubéola), de acordo com a indicação do profissional de saúde. 
 
A Secretaria da Saúde mantém a ressalva de 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. 
A vacina também é contraindicada para pessoas imunodeprimidas e gestantes. 
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SARAMPO GERA AMNÉSIA IMUNOLÓGICA E ABRE PORTAS PARA OUTRAS INFECÇÕES 
31/10/2019 às 16h15 
 

Dois estudos publicados nesta quinta-feira (31) mostram que a infecção por sarampo, além do 
prejuízo imediato e do risco de morte, provoca uma espécie de amnésia imunológica, que pode 
persistir por meses ou anos nas pessoas afetadas pelo vírus. 
O problema da não vacinação contra o sarampo, dessa forma, vai além apenas do risco para essa 
doença, e pode abalar tanto a proteção individual quanto a coletiva, a chamada imunidade de 
rebanho, para outras doenças contagiosas como gripe e herpes. 
 
Os trabalhos, publicados nas revistas científicas Science e Science Immunology, foram conduzidos 
por pesquisadores da Holanda, EUA, Reino Unido, Finlândia e Alemanha. 
 
Já se sabia que o vírus do sarampo atacava células do sistema imunológico, como macrófagos, células 
B e células T, mas os cientistas ainda não entendiam exatamente até onde esse baque poderia levar. 
Nos estudos, foram utilizadas amostras de sangue coletadas em 2013 de crianças e adolescentes de 
escolas protestantes ortodoxas na Holanda que não se vacinaram. 
Após a epidemia que afetou o país entre maio de daquele ano e março de 2014, que atingiu 2.700 
pessoas, novas amostras foram coletadas entre os 77 jovens que ficaram doentes. 
 
Com uma técnica batizada de VirScan, capaz de identificar dezenas de tipos virais com os quais o o 
organismo teve contato, ou seja, aferir quais tipos de anticorpos foram produzidos (isso a partir de 
uma pequena amostra de sangue), o repertório imunológico dos infectados por sarampo caiu entre 
11% e 73%, de acordo com o trabalho da Science. 
 
Em um experimento com furões que já haviam sido vacinados contra a gripe, doença causada pelo 
vírus influenza, o estudo da Science Immunology mostra que uma infecção pelo influenza posterior a 
uma por sarampo gera sintomas intensos, como se os animais simplesmente não tivessem sido 
vacinados. 
Os cientistas do trabalho da Science também fizeram testes em macacos-resos (Macaca mulatta). 
Cinco meses após a infecção por sarampo, ainda havia prejuízo em 40% a 60% da memória 
imunológica contra patógenos. 
 
Em outras palavras, quem pega sarampo corre sério risco de não conseguir de reagir rapidamente a 
diversos vírus e bactérias contra os quais já havia anticorpos no organismo. Reconstruir esse arsenal 
imunológico demora e é algo acontece após novos contato com agentes infecciosos – e um desses 
encontros pode ser fatal. 
 
"Nós encontramos uma forte evidência de que o vírus do sarampo na verdade destrói o sistema 
imunológico, disse Stephen Elledge, pesquisador do Instituto Médico Howard Hughes e da 
Universidade Harvard e um dos autores do estudo da Science, em comunicado. 
 
A vacina, a chamada tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) é feita a partir de vírus vivos 
atenuados. A imunização, felizmente, não provoca prejuízo à imunidade como faz o patógeno 
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selvagem. Ao contrário, calcula-se que entre 2010 e 2017, o uso da vacina tenha prevenido mais de 
21 milhões de mortes. 
 
Principalmente pela falta de imunização, cerca de 100 mil pessoas morrem anualmente no mundo 
por causa do sarampo. O Brasil tem sofrido com novos casos de sarampo. São quase 7.000 casos e 13 
mortes só neste último surto, concentrados especialmente no estado de São Paulo, de acordo com o 
último balanço. 
 
"Esses dois estudos reforçam muito a importância da vacinação e das campanhas, que são capazes 
de reduzir muito a mortalidade infantil, não só para o sarampo, mas também aquela devida aos 
efeitos maléficos da imunossupressão", diz o virologista da USP Edison Luiz Durigon, que não 
participou dos estudos. 
 
"O vírus é muito mais deletério do que nós imaginávamos, o que significa que a vacina é nessa 
mesma medida muito mais valiosa", diz Elledge. 
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SECRETÁRIO DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS CONFIRMA O PRIMEIRO CASO DE FEBRE 

MACULOSA EM 2019 
31/10/2019 às 16h19 
 

O secretário de Saúde de Divinópolis, Amarildo de Sousa, confirmou o primeiro caso de febre 
maculosa na cidade em 2019. A informação foi passada durante entrevista ao MG1 nesta quinta-feira 
(31). A paciente, que não teve a idade divulgada, é do gênero feminino e se recuperou da doença. 

Ainda segundo o secretário, o município aguarda o laudo de dois outros casos suspeitos da doença 
que estão em investigação. Em 2018, foram confirmados sete casos de febre maculosa na cidade, 24 
notificações e quatro óbitos. 

"Todas as pessoas que perceberem a presença do carrapato-estrela - que é o transmissor da 
maculosa - podem ligar para a Secretaria de Saúde para fazer a denúncia através do (37) 3229-6870 
ou (37) 3229-6874. Feito isso, nossa equipe vai se deslocar até o local para fazer a varredura e se 
constatado a incidência do carrapato, iniciaremos todas as medidas cabíveis. Não existe ainda uma 
vacina ou remédio contra a febre maculosa, então temos que fazer a prevenção", acrescentou o 
Amarildo. 

 

Casos de 2018 

Os casos de febre maculosa começaram a surgir em junho do ano passado na cidade. A situação 
deixou as autoridades do setor de saúde em alerta. Como a doença é transmitida por meio da picada 
de carrapato, um trabalho de controle da proliferação do aracnídeo começou a ser desenvolvido na 
cidade. 

Entre as ações, houve a interdição de locais com infestação ou risco de infestação de carrapatos, 
como campos de futebol e escolas. Em setembro, quatro campos de futebol foram interditados: um 
no Bairro Candelária, um na Rua Bom Sucesso (no Bairro Porto Velho) e dois no Bairro Manoel 
Valinhas. 

Em setembro, a Prefeitura divulgou que um idoso de 60 anos estava internado no Hospital Santa 
Lúcia, em Divinópolis, com suspeita de febre macInterdições que ainda permanecem 

O Centro de Treinamento dos Bombeiros em Divinópolis foi interditado no inicio de setembro de 
2019 depois que o carrapato transmissor da febre maculosa foi encontrado no local. Conforme os 
bombeiros, a interdição tem caráter preventivo e foi determinada pela equipe de Vigilância 
Epidemiológica da Prefeitura, após uma vistoria no local. 

Já o Parque da Ilha ficou cinco meses fechado em 2018, foi reaberto em fevereiro deste ano, mas em 
maio teve novamente o fechamento recomendado pela Vigilância em Saúde devido a varreduras 
feitas pelos técnicos da Secretaria de Saúde, que novamente encontraram uma grande concentração 
de carrapatos no local. 
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MINISTRO DA SAÚDE MANIFESTA PREOCUPAÇÃO COM A DENGUE NO VERÃO 
01/11/2019 às 16h32 

 
"Este ano vamos ter um aumento de caso principalmente no Nordeste do país, Bahia. Tivemos a 
reentrada do sorotipo 2, há dois anos, e no ano passado isso fez um estrago muito grande no estado 
de São Paulo, na região de Bauru. Depois ela [dengue] reentrou por Goiás, Tocantins – foi um 
número muito grande de casos, porque o sorotipo 2 há muitos anos não circulava no Brasil, então 
agora ele volta com força total", afirmou Mandetta. 

Apesar disso, o ministro destacou os avanços da pesquisa com a vacina contra a dengue, que poderá 
ser liberada em 2020. "Estamos na fase final. Quando termina a fase 3, apresentam-se os números, 
consolida-se e pede-se registro. Acredito que é para um futuro muito próximo. No ano que vem, 
acho que vamos ter a vacina disponível, acreditando nos números, na ciência, sendo otimistas." 

O ministro ressaltou que a vacina poderá ser aplicada em dose única. "Na fase 3, ela [vacina] se 
revelou com mais de 89% de eficácia para qualquer faixa etária dos 2 aos 60 anos, em dose única. A 
grande alternativa que o Brasil vai dar para a humanidade é que a vacina possa sair em dose única", 
afirmou. 

Mandetta participou nesta sexta-feira, em São Paulo, da reunião com ministros da Saúde do 
Mercosul. Os temas discutidos foram cobertura vacinal, banco de leite materno e negociação de 
compra de medicamentos. Além de Mandetta, participaram representantes da Argentina, do Uruguai 
e do Paraguai. 

A reunião foi no Instituto Butantan, responsável pelos imunobiológicos oferecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), tais como as vacinas contra influenza, hepatite A, HPV, raiva humana (Vero) e 
dTpa adulto (gestante). Neste ano, o governo federal destinou R$ 1,6 bilhão para aquisição de 81,3 
milhões de doses de vacinas do Laboratório Butantan. 

Sarampo 

Sobre o surto de sarampo no país no ano passado e neste ano, o ministro disse que trata-se de uma 
doença que é preocupação em todas as Américas. "Vimos a introdução do sarampo pela Venezuela, 
depois pelo Porto de Santos, em São Paulo, por turistas europeus no carnaval de 2019, e a vacinação 
irregular de anos anteriores causa esse surto de sarampo no estado de São Paulo, que é a cidade 
distribuidora de voos da América do Sul", explicou. 

De acordo com Mandetta, a reunião de hoje não foi para tomar nenhuma medida nova quanto à 
vacinação do sarampo, embora ações já estejam sendo feitas nesse sentido. "Fizemos o lançamento 
da [pesquisa] Saúde nas Fronteiras em Cuiabá, que é o centro geodésico da América do Sul, depois 
fizemos a vacinação simbólica, onde estive com o ministro da saúde do Paraguai na cidade de Ponta 
Porã, do lado brasileiro, e Pedro Juan Caballero, do lado paraguaio. Também tivemos ações na Ponte 
da Amizade, na Tríplice Aliança, e temos feito campanhas de vacinação nas faixas de fronteira dos 
dois países [Brasil e Paraguai]". 
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Para o ministro, o surto de sarampo no país é consequência. "O Brasil vem vacinando mal há mais de 
10 anos, o nosso Programa Nacional de Imunizações já foi considerado um programa de excelência, 
relaxou, desabasteceu várias vezes", reconheceu. 

Mandetta lembrou que, durante a campanha de vacinação, praticamente todos os estados bateram 
a meta, exceto o Rio de Janeiro, o que deve gerar novo surto. "Se o Rio de Janeiro mantiver baixos 
índices de vacinação, teremos um surto no Rio de Janeiro. A Bahia também não atingiu sequer 80%, 
o Pará também fez um número baixo de vacinação. O Ceará é o estado que melhor vacina." 

O ministro informou que a campanha de vacinação contra o sarampo vai se concentrar agora na 
população de 20 a 29 anos. "Há 30 anos era recomendada apenas uma dose da vacina, aos 9 meses, 
mas viram que, com que o tempo passando, essa imunidade é muito baixa. Esse grupo (20 a 29 anos) 
é o que mais sustenta o sarampo circulando; então, vamos fazer a segunda dose, durante todo o mês 
de dezembro." 
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CASOS DE MORTE POR DENGUE AUMENTAM 5 VEZES EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO 
02/11/2019 às 14h05 
 

Até 12 de outubro deste ano, houve 689 mortes em decorrência da dengue em todo o país, de 
acordo com o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, número quase 5,4 vezes 
maior que as 128 mortes registradas no mesmo período de 2018.   
 
Ao todo, foram registrados 1.489.457 milhões casos notificados de dengue em 2019, até o 12 
outubro, número cerca de 690% maior do que os 215.585 casos de 2018. A dengue atinge até o 
momento 708,8 em cada 100 mil habitantes. A região com a maior taxa de incidência é a Centro-
Oeste, com 1.235,8 para cada grupo de 100 mil habitantes, apesar de ter um número menor de 
casos. 
 
Os estados de Minas Gerais (482.739), onde houve 154 mortes confirmadas, e São Paulo (442.014), 
com 247 mortes confirmadas, concentram 62% dos casos prováveis. No Sudeste, a taxa de incidência 
é 1.151,8 para cada grupo de 100 mil habitantes. 

No período, o ano de 2019 é o terceiro com a maior notificação de casos de dengue no Brasil desde o 
início da série histórica, em 1998, ficando atrás somente de 2015 (1,68 milhão) e 2016 (1,5 milhão). 

Entre as possíveis causas para o avanço da dengue está a volta de um sorotipo da doença que há 
anos não circulava no Brasil, conforme destacou ontem (1) o ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta. 
 
“Tivemos a reentrada do sorotipo 2, há dois anos, e no ano passado isso fez um estrago muito grande 
no estado de São Paulo, na região de Bauru. Depois a dengue reentrou por Goiás, Tocantins – foi um 
número muito grande de casos, porque o sorotipo 2 havia muitos anos não circulava no Brasil, então 
agora ele volta com força total”, disse o ministro. 

Outros fatores que contribuem para o retorno da doença transmitida pelo mosquito Aedes 
aegypt concentram-se no aumento das chuvas em algumas regiões e também uma menor 
prevenção. 

Chikungunya e zika 

O levantamento do ministério também reúne informações sobre a febre chikungunya. Ao todo, os 
estados já contabilizavam, até 12 de outubro deste ano, 123.407 casos, contra 78.978 do mesmo 
período em 2018. 
Segundo o ministério, o índice de prevalência da infecção, que também tem como transmissor o 
mosquito Aedes aegypti, é bastante inferior ao da dengue: 58,7 casos a cada 100 mil habitantes. Os 
estados do Rio de Janeiro (83.079) e do Rio Grande do Norte (12.206) concentram 77,2% dos casos 
prováveis. 
Até o encerramento do balanço, haviam sido confirmadas 75 mortes provocadas pela Chikungunya. 
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O boletim epidemiológico acompanha também a situação do zika. O levantamento, nesse caso, vai 
até 21 de setembro, quando foram registrados 10.441 casos notificados da doença. Neste ano, o zika 
vírus foi a causa da morte de três pessoas. 

Recomendações 

Para reduzir a proliferação do mosquito vetor das doenças, o Ministério da Saúde aconselha a 
população a manter 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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