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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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PARAÍBA REGISTRA AUMENTO DE 67% NOS CASOS PROVÁVEIS DE DENGUE, SEGUNDO 

BOLETIM 
05/11/2019 às 15h02 

Dezoito municípios da Paraíba apresentaram índices que demonstram situação de risco para 
ocorrência de surto da dengue, segundo o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti, o 
LIRAa, divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado nesta terça-feira (5). Conforme o boletim 
epidemiológico de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, denominadas arboviroses, 
foram notificados 17.149 casos prováveis de dengue, representando um aumento de 67%, 
comparado ao mesmo período de 2018. 
 
Ainda de acordo com a SES, para chikungunya, foram registrados 1.243 casos prováveis, o que 
corresponde a um aumento de 38%. Quanto à zika, o aumento foi de 18,65%, com 388 casos 
notificados. O boletim, que foi realizado de de 1º de janeiro a 31 de outubro, alerta para situação de 
risco de surto de dengue em 18 municípios paraibanos. 
 
O alerta aponta que a predominância das notificações se concentra na 1ª, 3ª, 5ª e 11ª Regiões de 
Saúde. Nessas regiões, estão os municípios: Lucena, João Pessoa e Caaporã (1ª Região), Princesa 
Isabel, São José de Princesa e Juru (11ª Região), Areia, Esperança e Alagoa Nova (3ª Região) e São 
Sebastião do Umbuzeiro, Camalaú e Prata (5ª Região) com maiores incidências da doença por 100 mil 
habitantes. 
 
Mortes confirmadas 
De acordo com o boletim, foram registrados 54 óbitos suspeitos de arboviroses, sendo 10 
confirmados para a dengue (um em Bayeux, Santa Rita, Solânea, Araruna, Cachoeira dos Índios, 
Soledade e Conde e três em João Pessoa), três para zika (dois em João Pessoa e um em Junco do 
Seridó) e um confirmado para chikungunya (Fagundes). Foram descartados 32 casos e 08 óbitos 
ainda seguem em investigação. 
 
Como combater 
A gerente executiva de Vigilância em Saúde da SES, Talita Tavares, afirma que é importante a 
organização e mobilização de gestores e população para combater o mosquito. “Por isso, há a 
necessidade de fortalecer as ações agora para minimizarmos os problemas em 2020”, afirma. 
Talita Tavares alerta que os focos do mosquito, em sua maioria, são encontrados nas residências. “Os 
focos do mosquito, na grande maioria, são encontrados dentro de casa, quintais e jardins”, pontua. 
Ela reforça que, pelo menos uma vez por semana, deve ser feita uma faxina para eliminar copos 
descartáveis, tampas de refrigerantes ou outras garrafas, e, em especial, lavar bem a caixa d'água e 
depois vedar. 
 
Não deixar água acumulada em pneus, calhas e vasos; adicionar cloro à água da piscina; deixar 
garrafas cobertas ou de cabeça para baixo são algumas medidas que podem fazer toda a diferença 
para impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, o registro de mais 
casos da doença, além de receber em domicílio o técnico de saúde devidamente credenciado, para 
que as visitas de rotina sirvam como vigilância. 
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A gerente ressalta ainda a necessidade de intensificar as ações nos municípios conforme 
programadas no Plano de Contingência 2019 e recomenda a construção do plano para 2020. “O 
plano de contingência é vivo, flexível. A gente pede que cada município olhe sua realidade e só 
depois trabalhe com os níveis de execução do plano. Enquanto estado, nós estamos disponíveis para 
orientar, nortear o plano para os 223 municípios”, afirma. 
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AUMENTA PARA 75 NÚMERO DE CONFIRMAÇÕES DE SARAMPO EM PERNAMBUCO 
06/11/2019  às 11h46 

Os casos confirmados de sarampo em Pernambuco foram para 75, dez a mais que o boletim 
anterior da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo os dados divulgados nesta quarta-feira (6), foram 
notificados 989 pacientes com suspeita da doença no estado. A única morte por sarampo foi a de um 
bebê em Taquaritinga do Norte, no Agreste. 
 
Do total de notificações, 386 tiveram o diagnóstico negativo para sarampo, enquanto os outros 528 
não tiveram resultado conclusivo. Esses dados foram coletados até a semana epidemiológica 43, que 
terminou no dia 26 de outubro. 
 
Foram confirmados casos nos seguintes municípios: Recife (5), Jaboatão dos 
Guararapes (1), Bezerros (1), Caruaru (8), Frei Miguelinho (1), Santa Cruz do Capibaribe (11), 
Taquaritinga do Norte (27), Toritama (8), Vertentes (11) e Gravatá (1). 
 
A Secretaria informou que as ações de investigação dos casos e vacinação de bloqueio, além da 
assistência aos pacientes, foram iniciadas logo após a notificação dos casos, mesmo sem a 
confirmação através de exame laboratoriais. 
 
Meta de vacinação 
A Secretaria de Saúde informou que o estado atingiu meta de vacinação do Ministério da Saúde 
contra o sarampo para crianças entre um e dois anos de idade, com aplicação de 108,3 mil doses da 
tríplice viral - que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. 
 
Em crianças de 6 a 11 meses, considerada a dose zero, Pernambuco imunizou 43,2 mil crianças. A 
pasta reforçou que os pais precisam estar atentos para fazer a aplicação da segunda dose da vacina. 
A campanha de vacinação das crianças terminou no dia 25 de outubro. Com isso, a vacina tríplice 
viral voltou à rotina nos postos de saúde e está disponível para meninos e meninas que ainda não 
tenham começado o esquema vacinal ou estejam em atraso. 
 
A secretaria também apontou que, entre os dias 18 e 30 de novembro, foi prevista a segunda fase da 
campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O público alvo definido foi de adultos jovens, de 
20 a 29 anos. 
 
Imunização 
De acordo com o esquema, a vacina deve ser aplicada em crianças entre 6 meses e 11 meses, a 
chamada "dose zero". Ao completar 1 ano, a criança deve tomar a primeira dose e, três meses 
depois, a segunda - ou seja, as crianças a partir dos 6 meses de idade precisam tomas 3 doses do 
imunizante. 
 
A partir dos 2 anos, caso o menino ou menina ainda não tenha começado o esquema vacinal, duas 
doses devem ser feitas com um intervalo de um mês entre elas. 
 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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As pessoas que têm entre 12 meses e 29 anos de idade devem tomar 2 doses de tríplice viral com 
intervalo mínimo de 30 dias entre elas. 
 
O público de 30 anos a 49 anos, que ainda não foi imunizado, ainda não vacinadas devem tomar 1 
dose da vacina. Os profissionais de saúde precisam de 2 doses, com intervalo mínimo de 30 dias 
entre elas, independente da idade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


7 

 
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 / 

 
SÃO PAULO CONFIRMA MAIS UMA MORTE POR SARAMPO E NÚMERO CHEGA A 14 NO 

ESTADO EM 2019 
06/11/2019 às 18h22 

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou nesta quarta-feira (6) mais uma morte por sarampo 
em São Paulo. No total, 13 pessoas já morreram no estado por complicações da doença em 2019. 
Não se morria de sarampo em São Paulo desde 1997. 
 
A nova vítima é uma menina de 1 ano e 10 meses, da cidade de Limeira, no interior de São Paulo. 
Bebês entre 6 meses e menores de 12 meses são considerados mais vulneráveis a casos graves e 
óbitos, e representa cerca de 15,3% do total de casos registrados em São Paulo. A vacinação para 
essa faixa etária continua sendo ofertada pelo estado de São Paulo. 
 
56,2% do total de casos se concentram na capital 
A secretaria também divulgou o novo balanço de casos confirmados da doença no estado. Até o 
momento, há 8.516 confirmações laboratoriais. Após orientação do Ministério da Saúde, agora 
também são confirmados casos com base na avaliação clínica (sintomas e avaliação médica), 
somando outros 2.579 casos. No total, são 11.095 casos de sarampo confirmados neste ano no 
estado. 
Cerca de 56,2% do total se concentra na capital (são 6.235,39, somando confirmações laboratoriais e 
clínicas). 
 
Campanha de vacinação 
Entre 18 e 30 de novembro, acontecerá a segunda fase da campanha, focada em jovens de 20 a 29 
anos. A primeira etapa aconteceu entre os dias 7 e 25 de outubro e imunizou cerca de 400 mil 
crianças. 
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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DOIS CASOS DE SARAMPO SÃO REGISTRADOS EM PACIENTES VACINADAS NO RECIFE: 'SÃO 

FENÔMENOS RAROS', DIZ SECRETÁRIO 
07/11/2019 às 12h32 

 
Cinco casos de sarampo foram confirmados no Recife, neste ano. Dois deles foram registrados em 
pacientes que já haviam tomado a vacina contra a doença, informou a Secretaria de Saúde do 
município, nesta quinta (7). A pasta afirmou que os casos são raros, já que, com duas doses, a 
porcentagem de imunização dos pacientes é de 97%. 
“Esse fenômeno não é desconhecido. Se sabe que, por mais eficazes que sejam as vacinas, há sempre 
a possibilidade do que chamamos de falha vacinal. É um evento raro e acontece nos 3% da população 
que é imunizada e não respondem completamente à vacina mesmo depois de duas doses”, disse o 
secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia. 
 

De acordo com a secretaria de Saúde, as pacientes têm 19 e 21 anos. A mais nova delas é estudante 
e foi notificada no dia 26 de julho, apresentando febre, exantema, tosse, coriza e outros sintomas 
depois de ter tido contato com a irmã, que viajou a Porto Seguro. 
Os registros da primeira paciente mostram que ela foi vacinada em agosto de 2000 e em fevereiro de 
2001. A irmã dela, no entanto, não tinha esquema completo. 
 

O segundo caso, da paciente de 21 anos, foi notificado no dia 28 de agosto. Ela apresentou sintomas 
semelhantes depois de viajar para Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. A Secretaria 
de Saúde do Recife confirmou que a paciente foi imunizada duas vezes, mas não encontrou as datas 
em que as vacinas foram tomadas. 
A ausência dos registros de circulação do vírus também é um fator que deve ser levado em conta 
nessa situação, segundo Correia. “Como a gente passou a ter pouco sarampo circulando durante 
muito tempo, algumas pessoas que se vacinaram há mais de dez anos podem ter diminuído a 
resposta à vacina”, 
De acordo com o secretário, a vacina é eficaz contra as formas mais graves da doença. “O que a 
gente vê nesses casos específicos são fenômenos raros. Não é um fenômeno de imunodeficiência da 
pessoa”, disse. 
 
Balanço 
Segundo os dados divulgados na quarta-feira (6) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), há 75 casos 
de sarampo confirmados em Pernambuco. Ainda segundo a SES, foram notificados 989 pacientes 
com suspeita da doença no estado. A única morte por sarampo foi a de um bebê em Taquaritinga do 
Norte, no Agreste. 
 
Devido ao retorno dos casos de sarampo, os municípios adotaram a chamada "dose zero", que deve 
ser aplicada em crianças entre 6 meses e 11 meses. Ao completar 1 ano, a criança deve tomar a 
primeira dose e, três meses depois, a segunda - ou seja, as crianças a partir dos 6 meses de idade 
precisam tomas 3 doses do imunizante. 
 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/11/07/dois-casos-de-sarampo-sao-registrados-em-pacientes-vacinadas-no-recife-sao-fenomenos-raros-diz-secretario.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/11/06/aumenta-para-75-numero-de-confirmacoes-de-sarampo-em-pernambuco.ghtml
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A partir dos 2 anos, caso o menino ou menina ainda não tenha começado o esquema vacinal, duas 
doses devem ser feitas com um intervalo de um mês entre elas. 
 
As pessoas que têm entre 12 meses e 29 anos de idade devem tomar 2 doses de tríplice viral com 
intervalo mínimo de 30 dias entre elas. 
 
O público de 30 anos a 49 anos, que ainda não foi imunizado, ainda não vacinadas devem tomar 1 
dose da vacina. Os profissionais de saúde precisam de 2 doses, com intervalo mínimo de 30 dias 
entre elas, independente da idade. 
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NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO NO BRASIL PASSA DE 10 MIL 
08/11/2019 às 06h00 
 

O número de registros confirmados de sarampo no país já soma 10.429 casos desde o início de 2019. As 
confirmações foram feitas por análise laboratorial (79%) ou critério clínico (21%). Os dados foram divulgados 
nesta quinta-feira (7) em novo boletim do Ministério da Saúde. São Paulo representa 90,5% de todas as 
infecções. 

Confira os números, desde janeiro: 
49.613 casos suspeitos 
10.429 casos confirmados (21%) 
19.647 descartados 
19.537 ainda são investigados 
14 mortes (há o registro de uma 15ª vítima, que ainda não consta no balanço oficial do Ministério) 
 
Para os dados dos estados, o governo fez um recorte entre as semanas 32 e 43, período entre 4 de 
agosto e 26 de outubro. 
São Paulo lidera, com 5.123 casos; seguido por Paraná (227), Rio de Janeiro (70) e Minas Gerais (67). 
 
De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, morreram 14 pessoas por infecções da doença – 
13 em São Paulo e uma no município de Taquaritinga do Norte, em Pernambuco. 
 
A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que tem um acesso mais rápido aos dados do estado, 
confirmou nesta quarta-feira (6) um 14º caso no estado, na cidade de Limeira – seria a 15ª vítima em 
todo o país. O dado ainda não consta no balanço mais recente do Ministério da Saúde. 
 
Mortes por cidade de São Paulo: 
São Paulo - 5 

Osasco – 2 

Francisco Morato - 2 

Itanhaém - 1 

Itapevi - 1 

Franco da Rocha - 1 

Santo André - 1 

Limeira – 1 
 
As faixas etárias mais afetadas são as crianças com menos de 1 ano, com 18,3% dos casos, e jovens 
de 20 a 29 anos, com 30,6%. Idosos representam 2,5% dos registros. 
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No dia 29 de outubro, o Ministério da Saúde anunciou que conseguiu atingir a meta de vacinação 
contra a doença – 95% de cobertura em crianças de 1 ano, sendo que 14 estados superaram o índice. 
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PREFEITURA DE IPATINGA SUSPENDE AULAS DE ESCOLA MUNICIPAL DEVIDO A SURTO DE 

CAXUMBA 
08/11/2019 às 14h26 
 

A Prefeitura de Ipatinga comunicou, na tarde desta sexta-feira (8), que as aulas na Escola Municipal 
Padre Cícero de Castro serão suspensas de 11 a 14 de novembro. A decisão foi tomada depois de 
uma reunião entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação devido a um surto de caxumba na 
instituição que fica no bairro Areal. 
 
De acordo com a nota divulgada pelo Executivo, 11 alunos da escola já foram diagnosticados com a 
doença. “Trata-se de uma medida emergencial e preventiva, considerada inadiável pelas autoridades 
sanitárias”, completou a nota. 
 
A Secretaria Municipal de Saúde informou que no período entre 18 e 22 de novembro, todos os 
alunos da escola que necessitarem de atualização das doses serão vacinados. Na instituição são 
1.100 alunos matriculados. 
 
A nota diz também que a Secretaria Municipal de Educação ainda vai divulgar o calendário específico 
de reposição das aulas. 
 
Segundo a médica infectologista do município, Carmelinda Lobato, a caxumba é uma doença viral 
que é transmitida pela saliva. Informou ainda que o surto da doença geralmente acontece em locais 
onde há muita aglomeração, como escolas e presídios. 
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DEZESSEIS PRAIAS DE PERNAMBUCO ATINGIDAS PELO ÓLEO ESTÃO LIBERADAS PARA O 

BANHO, DIZ GOVERNO 
08/11/2019 às 16h57 

 
Dezesseis praias do litoral pernambucano que foram atingidas pelas manchas de óleo, em outubro deste ano, 
estão liberadas para o banho. É o que aponta um documento divulgado, nesta sexta-feira (8), pelo governo do 
estado. As amostras foram analisadas pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), em parceria com 
outras instituições. 
 
De acordo com o documento, foram feitos testes para detectar a presença de hidrocarbonetos, componentes 
do petróleo, e de substâncias como benzeno, tolueno, etilobenzeno e xileno. O relatório informa que não 
foram constatados compostos orgânicos encontrados no petróleo e que, em grandes concentrações, podem 
causar danos à saúde. 
 
Ainda de acordo com o governo do estado, foram realizadas duas baterias de análises, em praias de 
oito municípios. Os técnicos coletaram amostras nos dias 24, 26 e 31 de outubro. Os laudos foram 
divulgados simultaneamente. 
A pesquisa mais recente teve à frente o Instituto de Tecnologia de Pernambuco (Itep), que avaliou as 
amostras coletadas nos dias 26 e 31 de outubro. 
 
O material foi coletado nas seguintes áreas: 
 
São José da Coroa Grande (foz do Rio Persinunga) 
Tamandaré (Boca da Barra, Carneiros e Tamandaré), 
Ipojuca (Maracaípe e Muro Alto) 
Cabo de Santo Agostinho (Suape, Gaibu, Itapuama, Paiva) 
Jaboatão dos Guararapes (Barra de Jangada), 
Paulista (Janga e Pau Amarelo) 
Goiana (Itapessoca) 
Ilha de Itamaracá (Jaguaribe e Forte Orange). 
 
O estudo, informou o estado, envolveu a análise de 21 compostos da cadeia de hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos (tidos como HPAs) e o grupo conhecido por BTEX (Benzeno, Tolueno, 
Etilbenzeno e Xileno). 
 
O Itep avaliou todo este conjunto de substâncias para as amostras de águas colhidas no dia 31 e 
apenas do grupo BTEX para o material recolhido no dia 26. Nos dois casos, informou o governo, os 
níveis desses compostos “são tão baixos que os equipamentos não conseguiram detectar”. 
O estado explicou que isso se deve a dois fatores: tempo de exposição do material no ambiente e a 
hidrodinâmica das marés. 
Os pesquisadores do laboratório da OrganoMAR (UFPE) avaliaram as amostras colhidas no dia 24 de 
outubro, fazendo o diagnóstico específico para o grupo de HPAs. 
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Segundo o secretário de Meio Ambiente de Pernambuco, José Bertotti, nas amostras recolhidas não 
foram detectados resíduos de óleo e graxa. Ele explicou que foi feito, então, um estudo sobre a 
presença de compostos químicos nocivos. 
“Na análise de benzeno, tolueno, xileno e metilbenzeno e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, 
que são aqueles compostos mais voláteis, mais perigosos, a gente não detectou nenhuma presença 
desses compostos. Pela volatilidade, isso talvez já fosse até previsto, mas precisávamos fazer a 
análise. Não se detectou a presença disso em nenhum nível que fosse danoso à saúde segundo os 
parâmetros internacionais e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)”, afirmou Bertotti. 
Apesar da liberação de banho nas praias atingidas pelo óleo, segundo o secretário José Bertotti, 
ainda não há análises consistentes sobre o consumo de pescados no mar. 
"As análises estão sendo monitoradas pela Vigilância Sanitária Nacional. Inclusive, considero 
deplorável a fala do Secretário Nacional da Pesca, que fala que o peixe é inteligente e que foge do 
óleo. Não tem cabimento uma pessoa com autoridade dizer isso, é necessário que a Vigilância 
Sanitária Nacional se posicione. [...] Essas análises com relação ao consumo de pescado têm um 
tempo mais prolongado de análise", declarou Bertotti. 
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