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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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MATELÂNDIA REGISTRA CASO DE FEBRE MACULOSA, DIZ SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE 
11/11/2019 às 14h55 

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirmou, nesta segunda-feira (11), um caso de febre 
maculosa em Matelândia, no oeste do Paraná. De acordo com a Sesa, esse é o 10º caso confirmado 
no estado neste ano. 
 
Conforme a secretaria, a doença febril infecciosa é transmitida pelo carrapato-estrela. A febre 
maculosa é grave e, se não tratada adequadamente, pode evoluir para quadros graves e levar a 
pessoa à morte. O último registro da doença na região oeste foi em 2012, em Medianeira, segundo a 
secretaria. 
 
De acordo com Sesa, o paciente que teve a doença é um agricultor. O homem, de 34 anos, procurou 
o posto de saúde em setembro com os sintomas da doença. 
De acordo com a enfermeira da 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, também no oeste, Vanessa 
Cavalca Presa, desde o início da suspeita o paciente recebeu tratamento com antibiótico específico e 
fez os exames necessários. 
 
"O mais importante foi, nessa detecção do diagnóstico clínico e epidemiológico, por termos casos 
aqui no Paraná, ter iniciado esse tratamento o mais rápido possível. Porque é uma doença que pode 
levar a óbito, se não tratada desde o início dos sintomas", disse. 
 

Segundo a Sesa, os sintomas da doença são febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas e 
vômito e manchas avermelhadas na pele. Se o paciente perceber os sintomas, principalmente se 
tiver uma picada de carrapato, deve procurar uma unidade de saúde imediatamente, segundo a 
enfermeira. A secretaria ainda destaca que o carrapato-estrela se “hospeda” em animais como bois, 
cavalos, capivaras e cachorros e, por meio deles, entra em contato com as pessoas. Normalmente, 
conforme a Sesa, o carrapato infectado é encontrado em locais próximos a matas. 
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MS TEM 60 MIL NOTIFICAÇÕES DE DENGUE E 35,8 MIL CASOS CONFIRMADOS EM 2019, 

APONTA BOLETIM DA SAÚDE 
14/11/2019  às 19h40 

Vinte e sete pessoas morreram por dengue em Mato Grosso do Sul em 2019, segundo o último 
boletim da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta quinta-feira (14). Oito vítimas são de 
Campo Grande, oito de Dourados, 3 de Três Lagoas e 2 de Coxim. 
 
Entre os mortos estão três crianças, de 1, 5 e 11 anos e 12 idosos. As notificações em 2019 chegaram 
a 60.200, número bem superior a de anos anteriores (2018 - 10.729), (2017 - 7.276). Por conta do 
elevado número, a doença é tratada como epidemia pelas autoridades de saúde do estado. 
Considera-se notificação quando o paciente apresenta sintomas de dengue. 
 

Em todo o estado já foram confirmados 35.894 casos da doença. A Secretaria Estadual de Saúde informou que 
está em contato constante com os municípios com alta incidência de notificações para o controle de vetores, 
assistência e vigilância epidemiológica. 
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SECRETARIA CONFIRMA 52 NOVOS CASOS DE SARAMPO EM UMA SEMANA NO PARANÁ 
14/11/2019 às 20h12 

O número de casos confirmados de sarampo no Paraná subiu para 368, conforme o boletim da 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta quinta-feira (14). Foram 52 novas 
confirmações em uma semana. 
 
Segundo a secretaria, outras 631 amostras ainda estão em investigação por suspeita da doença. A 
maior parte dos casos confirmados foram em Curitiba e Região Metropolitana: 250 em Curitiba; 13 
em São José dos Pinhais; 24 em Colombo; 10 em Campo Largo, Pinhais e Piraquara; 8 em Londrina; 6 
em Carlópolis e Rio Branco do Sul; 5 em Almirante Tamandaré; 4 em Jacarezinho; 3 em Castro, 
Campo do Tenente; 2 em Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande, União da Vitória e Maringá; 1 
em Araucária, Balsa Nova, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Quatro Barras, Ponta Grossa, Irati e 
Rolândia. 
 
Itaperuçu e União da Vitória tiveram os primeiros casos confirmados na semana anterior. 
 
Conforme o Ministério da Saúde, o Paraná é o segundo estado com o maior número de casos 
confirmados de sarampo, atrás de São Paulo. Em 2019 foram confirmados 14 óbitos por sarampo no 
Brasil, sendo 13 em São Paulo e um em Pernambuco. 
 
Vacinação 
A vacinação contra o sarampo é a única forma de evitar a contaminação do vírus, segundo a 
secretaria. Neste ano, a 2ª fase da Campanha Nacional de Vacinação está prevista para começar na 
segunda-feira (18) terminar no dia 30 de novembro. 
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VÍRUS DO SARAMPO ABRE PORTAS PARA OUTRAS DOENÇAS, APONTA ESTUDO 
16/11/2019 às 19h02 

 
A segunda fase da Campanha de Vacinação contra o Sarampo começará nesta segunda-feira (18/11) 
e será direcionada para jovens adultos com idade entre 20 e 29 anos que ainda não atualizaram a 
caderneta de vacinação. A faixa etária é a que acumula o maior número de casos confirmados de 
sarampo, de acordo com o último boletim epidemiológico, por isso a importância desta etapa para 
interromper a cadeia de transmissão do vírus no país. 
 
Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, conseguiram mostrar que o vírus do 
sarampo pode apagar, em média, 20% da memória imunológica do nosso organismo. Isso significa 
que pessoas que contraíram o vírus do sarampo têm risco aumentado de terem outras doenças 
infecciosas, inclusive doenças que o organismo já havia criado defesas. É como se o vírus do sarampo 
fosse a chave para liberar a entrada para novas doenças. 
 
O estudo, publicado na revista Science Immunology, chega no momento em que 19 estados do Brasil 
passam por surtos de sarampo. Nos últimos 90 dias, 5.660 casos da doença foram confirmados e 14 
óbitos. Mais de 90% dos casos estão concentrados em 192 municípios do estado de São Paulo. A 
única forma de interromper essa cadeia de transmissão e de prevenir contra o sarampo é por meio 
da vacinação. Para que a vacina faça efeito no organismo da pessoa, é necessário tomar todas as 
doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação: duas doses a partir de 12 meses a 29 anos e 
uma dose para a população de 30 a 49 anos. Atualmente, em virtude dos surtos de sarampo, há 
ainda a recomendação do Ministério da Saúde de aplicar uma dose extra, a chamada ‘dose zero’ em 
crianças de seis meses a menores de um ano. Esse público está mais suscetível a casos graves e 
óbitos. Das 14 mortes pela doença no Brasil, sete foram em menores de cinco anos de idade. 
 

COMBATE ÀS FAKE NEWS CONTRA A VACINA 
 
O movimento antivacina gera impacto negativo no esforço do país em combater a doença. As Fake 
News são responsáveis por transmitirem informações erradas, colocando em dúvida a eficácia e 
efetividade das vacinas. Para combater a disseminação de informações falsas, o Ministério da Saúde 
disponibiliza um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. Qualquer cidadão 
pode enviar gratuitamente mensagens que tenha recebido para confirmar se a informação procede, 
antes de continuar compartilhando. O número é (61) 99289-4640 
 
Para ampliar e fortalecer a vacinação contra o vírus, o Ministério da Saúde realiza desde o dia 7 de 
outubro a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo em todo o país. A primeira fase da 
ação terminou no dia 25 de outubro e teve como público-alvo crianças de 6 meses a menores de 5 
anos de idade. A meta de vacinar 95% do público foi atingida em crianças de 1 ano em quatorze 
estados do país. 
 
A segunda fase da campanha começará nesta segunda-feira (18/11) e será direcionada para jovens 
adultos com idade entre 20 e 29 anos que ainda não atualizaram a caderneta de vacinação. A meta é 
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vacinar 9,4 milhões de adultos jovens, estimativa feita pela pasta com base em estudo realizado pela 
OPAS e pelo Ministério da Saúde. 
 
Para viabilizar a ação, o Ministério da Saúde garantiu a maior compra de vacinas contra o sarampo 
dos últimos 10 anos. Ao todo, 60,2 milhões de doses da tríplice viral foram adquiridas para garantir o 
combate à doença nos municípios. 
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SOBE PARA 53 O NÚMERO DE CASOS DE SARAMPO NO RIO 
16/11/2019 às 19h17 
 

O surto de sarampo na cidade do Rio continua registrando aumento de casos. São 52, segundo o RJ2 
deste sábado. Em um mês e meio, o número de casos mais que dobrou: no início de outubro eram 
19. 
Doze dos casos são de pessoas que vieram de outros municípios. A Secretaria Estadual de Saúde 
emitiu alertas para os municípios do Rio e de Duque de Caxias, que são os com mais casos. 
 
Nova fase de vacinação 
A partir de segunda-feira, uma nova fase da campanha de vacinação contra o sarampo será iniciada. 
O foco são jovens adultos entre 20 e 29 anos. Todos que não tomaram as duas doses da vacina da 
infância devem se prevenir agora. Na dúvida, é melhor procurar um posto perto de casa. A SES 
informa que a vacinação continua normalmente para bebês a partir de 6 meses. A imunização só está 
completa com duas doses da vacina. 
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