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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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SARAMPO: 2ª ETAPA DA CAMPANHA VACINA ADULTOS ENTRE 20 E 29 ANOS EM 

PERNAMBUCO 
18/11/2019 às 08h22 

A campanha de vacinação contra sarampo iniciou, nesta segunda-feira (18), a imunização de jovens e adultos 
de 20 a 29 anos que ainda não foram imunizados ou que precisam completar as duas doses do esquema 
vacinal, apontou a Secretaria de Saúde do estado. O boletim mais recente apontou que foram confirmados 90 
casos de sarampo e uma morte em Pernambuco. 

No Recife, 150 postos de saúde foram preparados para realizar a imunização contra a doença. A lista dos 
postos de saúde com sala de vacinação da capital pode ser acessada através da página da prefeitura. 

Os endereços das 94 salas de vacinação de Jaboatão dos Guararapes também pode ser consultados através da 
internet. No Dia D, em 30 de novembro, todas as unidades abrem das 8h às 17h. 

A vacina aplicada é a tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola. O público de 20 a 
29 anos foi definido pelo Ministério da Saúde, buscando interromper a circulação do vírus do 
sarampo e proteger os grupos mais registros da doença. 
A Secretaria de Saúde apontou que são consideradas vacinadas pessoas de 1 a 29 anos com duas 
doses da vacina; pessoas de 30 a 49 anos com uma dose e profissionais de saúde com duas doses da 
tríplice viral. Quem está com as doses em dia, já teve sarampo ou tem mais de 50 anos não precisa 
tomar a vacina. 
 

Na primeira fase da campanha, o foco foram as crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 
meses e 29 dias) que nunca tinham sido imunizadas ou não tinham comprovação de ter recebido as 
duas doses determinadas para essa faixa etária. A vacinação deste grupo continua durante a segunda 
fase da campanha. 
 
Casos confirmados no estado 
O município de Brejo da Madre de Deus, no Agreste, que não tinha casos confirmados até o último 
boletim, teve três confirmações. Também foram confirmados casos nos seguintes municípios: Recife 
(5), Jaboatão dos Guararapes (1), Bezerros (1), Caruaru (9), Frei Miguelinho (1), Gravatá (1), Santa 
Cruz do Capibaribe (18), Taquaritinga do Norte (30), Toritama (10) e Vertentes (11). 
Ao todo, foram notificados 1.020 casos da doença no estado, sendo que 429 deles foram descartados 
após a realização de exames laboratoriais. Os outros casos seguem em investigação ou tiveram 
resultados inconclusivos. 
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COM 117 CASOS DE SARAMPO, RIO BUSCA AMPLIAR COBERTURA VACINAL 
18/11/2019  às 18h19 

Seguindo o calendário elaborado pelo Ministério da Saúde, o governo do estado do Rio de Janeiro 
deu início, hoje (18), à segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O estado 
já registrou este ano 117 casos da doença, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o que o 
coloca entre os três com maior incidência no atual surto que atinge o Brasil. Em todo o país, são 
cerca de 5,6 mil casos, em 19 estados. Mais de 90% das ocorrências se concentra em São Paulo, onde 
já foram registrados mais de 5 mil diagnósticos positivos. 

Na nova etapa, que vai até o dia 30 de novembro, o Ministério da Saúde mira em cerca de 9 milhões 
de pessoas entre 20 e 29 anos, que não tomaram duas doses na infância. Essa é a faixa etária que 
acumula o maior número de casos confirmados no atual surto. Os imunizantes são assegurados 
gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) e estão disponíveis em unidades básicas. 
A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção ao sarampo. Para as pessoas até 29 anos de idade 
são recomendadas duas doses da vacina. Na faixa de entre 30 a 49 anos, a indicação é de uma dose. 
A primeira fase da campanha de vacinação, realizada de 7 a 25 de outubro, foi focada no 
atendimento às crianças de 6 meses a 5 anos de idade, grupo mais vulnerável às sequelas e óbitos. 

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil superou a meta global alcançando 97% de cobertura vacinal 
na faixa etária de 6 meses a 1 ano de idade. No entanto, 10 estados ficaram abaixo do índice 
almejado de 95% e o Rio de Janeiro registrou o pior percentual,de 69,24%. 

Vírus 

Causado por um vírus, o sarampo é uma doença infecciosa grave transmitida por via aérea. Os 
sintomas são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, coriza e mal-estar intenso. Após um 
período que varia de três a cinco dias, podem aparecer manchas vermelhas no rosto e atrás das 
orelhas. Quando ocorre na infância, a vítima pode desenvolver pneumonia, encefalite aguda e otite 
média aguda, que pode gerar perda auditiva permanente. Mesmo entre adultos, a doença pode 
deixar sequelas e também evoluir a óbito. Neste ano, 14 pessoas morreram, sendo 13 em São Paulo 
e uma em Pernambuco. 

No Rio de Janeiro não há registro de mortes. Os 117 casos estão espalhados por 16 municípios. 
Duque de Caxias lidera com 36 ocorrências. Em seguida, vêm a capital, com 31 confirmações, Paraty 
com 12 e São João de Meriti com 10. As demais cidades são Angra dos Reis, Belford Roxo, Cabo Frio, 
Casemiro de Abreu, Itaguaí, Magé, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Resende, Rio das Ostras e 
Saquarema. 
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SAÚDE CONFIRMA DUAS MORTES POR FEBRE MACULOSA EM IRACEMÁPOLIS; REGIÃO 

SOMA CINCO 
19/11/2019 às 13h04 

A Prefeitura de Iracemápolis (SP) confirmou duas mortes por febre maculosa este ano. A cidade 
soma três casos da doença e estas foram as primeiras confirmações na cidade. Em toda a região de 
Piracicaba (SP), são cinco mortes por febre maculosa. 
 
De acordo com a Saúde de Iracemápolis, as mortes foram de dois homens, um de 51 anos e outro de 
64. O terceiro caso registrado na cidade, que evoluiu para cura, é de um jovem de 20 anos. 
 
A Coordenadoria de Saúde do município fez um alerta dizendo que a cidade tem muitas áreas verdes, 
com a concentração de animais hospedeiros. Segundo a prefeitura, estão sendo feitas campanhas de 
conscientização em escolas e postos de saúde. 
 
Cinco mortes na região de Piracicaba 
Com essas confirmações, a região soma cinco mortes por febre maculosa. Além das duas de 
Iracemápolis, foram registradas duas em Piracicaba e uma em Santa Bárbara d’Oeste. 
 
Vítima de febre maculosa em Piracicaba morreu após diagnóstico errado, diz mãe 
Em todas as cidades da região de Campinas (SP), foram 17 mortes: 
Campinas (7), Americana (2), Louveira (2), Piracicaba (2), Iracemápolis (2), Indaiatuba (1) e Santa 
Bárbara d'Oeste (1) 

Como se prevenir da doença 
A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero Rickettsia. A transmissão 
em seres humanos ocorre por meio da picada do carrapato infectado pela bactéria causadora da 
doença. 
Quanto mais rápido uma pessoa retirar os carrapatos de seu corpo, menor será o risco de contrair a 
doença. Após a utilização, coloque todas as peças de roupa em água fervente para a retirada dos 
insetos. 
A doença pode demorar até duas semanas para se manifestar após o contato inicial com a bactéria. 
Os sintomas são parecidos com os de várias outras doenças: febre alta, dor no corpo e dor no fundo 
dos olhos estão entre os principais, assim como dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, diarreia, 
insônia, manchas na pele. 
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AUMENTA O NÚMERO DE CASOS DE SARAMPO EM PERNAMBUCO 
20/11/2019 às 16h32 

A Secretária Estadual de Saúde (SES-PE) divulgou, nesta quarta-feira (20), um novo balanço sobre o 
casos de sarampo em Pernambuco. Segundo o mais recente boletim, até o dia 09 deste mês, 1.056 
casos de sarampo foram confirmados, sendo 127 confirmações e 447 descartes. 

Casos por cidades 
 34- Taquaritinga do Norte 
 32- Santa Cruz do Capibaribe 
 17- Caruaru 
 14- Vertentes 
 11- Toritama 
 09 - Recife 
 06- Brejo da Madre de Deus 
 01- Frei Miguelinho 
 01 - Gravatá 
 01- Bezerros 

 
Campanha 

De acordo com a SES, a campanha de vacinação contra o sarampo, voltada para adultos jovens de 20 
a 29 anos, segue até o dia 30 deste mês. A população deve ter duas doses da vacina tríplice viral para 
estar devidamente protegida contra a doença. Além disso, a secretaria reforça que os 
pernambucanos entre 6 meses e 49 anos ainda não vacinados ou que não completaram seu esquema 
básico também devem procurar os postos de saúde. 
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ASSOCIAÇÃO DA LEISHMANIOSE COM UM VÍRUS AUMENTA A GRAVIDADE DA DOENÇA 
21/11/2019 

 
Agência Brasileira de Divulgação Científica – A leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa 
causada por protozoários do gênero Leishmania. A doença é transmitida ao ser humano pela picada 
das fêmeas do mosquito palha (ou flebotomíneo). 
 
Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil são registrados anualmente cerca de 21 mil casos de 
leishmaniose tegumentar. A região Norte apresenta o maior número de casos, seguida das regiões 
Centro-Oeste e Nordeste. 

A maioria dos doentes com leishmaniose tegumentar apresenta lesões localizadas na pele. Há, no 
entanto, casos mais graves, nos quais ocorrem disseminações das lesões, que surgem nas mucosas, 
frequentemente no nariz, boca e garganta. Tais lesões podem se tornar desfigurantes e são bastante 
graves. 

Quando atingem o nariz, as lesões podem causar entupimentos, sangramentos, coriza, aparecimento 
de crostas e feridas. Quando atingem a garganta, os sintomas são dor ao engolir, rouquidão, tosse. 

A culpa é do vírus: o parasita do parasita. 
“Já se sabia da existência de um vírus que infecta os protozoários Leishmania. Seu nome é 
Leishmania RNA virus (LRV)”, diz Dario Simões Zamboni, professor do Departamento de Biologia 
Celular e Molecular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), da Universidade de São 
Paulo (USP). 

“O nosso grupo demonstrou como o vírus LRV promove as formas mais graves”, afirma Zamboni. 

De acordo com o pesquisador, nos casos mais graves de leishmaniose tegumentar, aqueles que 
apresentam lesões mucocutâneas, a gravidade das lesões é provocada pela ação do vírus LRV. “Nem 
todos os parasitas Leishmania têm o vírus LRV. 

Mas os pacientes infectados por protozoários que contém o vírus LRV tem um risco maior para o 
desenvolvimento de uma doença grave”, explica Zamboni. Em outras palavras, o vírus LRV é um 
importante fator de virulência associado ao desenvolvimento da leishmaniose mucocutânea. Ou seja, 
o vírus LRV é um parasita do parasita que torna a doença muito mais grave. 
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SOBE PARA 48 NÚMERO DE MORTES POR DENGUE NO DF EM 2019 
21/11/2019 às 19h17 
 

Chegou a 48 o número de pessoas que morreram por conta da dengue no Distrito Federal neste ano. 
A informação faz parte de boletim epidemiológico de novembro, divulgado nesta quinta-feira (21) 
pela Secretaria de Saúde do DF. 
O número representa aumento de um caso de morte em relação ao mês de outubro. Ao todo, entre 
30 de dezembro de 2018 e 2 de novembro deste ano, a capital registrou 50.464 casos suspeitos da 
doença. 
 
Desse total, 74 casos foram considerados graves e 873 eram ocorrências de dengue com sinais de 
alarme. De acordo com a pasta, a região norte – formada por Planaltina, Sobradinho e Fercal – foi a 
que registrou o maior número de mortes. Foram 14, o equivalente a 29% dos casos. 
O número de casos prováveis da doença ficou em 44,5 mil. Desses, 43.270 (97,23%) são de 
moradores do Distrito Federal e 1.230 (2,77%) residem em outros estados. A maioria dos registros é 
de adultos com idade entre 20 e 49 anos. 
 
Veja as regiões com o maior número de casos prováveis: 
 
Região norte, que compreende Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal, com 9.981 (23,06%) 
casos; 

Região leste, que compreende Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico, com 8.713 (20,13%) 
casos; 

Região sudoeste, que compreende Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras, Recanto dasEmas e 
Samambaia, com 7.923 (18,31%) casos; 
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AINDA CONCENTRADO EM SP, SARAMPO COMEÇA A SE DESLOCAR PELO PAÍS 
22/11/2019 às 22h15 

 

Com os registros concentrados quase que totalmente em São Paulo nos últimos meses, o sarampo 
começa agora a se deslocar para outros estados. 

Dado de boletins do Ministério da Saúde, analisados pela Folha, apontam uma tendência de 
mudança na distribuição de casos da doença no país. 

Até o início de agosto, cerca 99,5% dos casos confirmados nos 90 dias anteriores, período usado pela 
pasta para indicar locais com surto ativo, haviam sido registrados em São Paulo. Desde então, esse 
percentual, tem registrado queda, e agora atinge 86,6%. 

“Esse índice vem reduzindo. Estamos vendo uma inversão, e isso pelo aumento nos demais estados”, 
afirma o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira. 

A situação também vem acompanhada de uma mudança no panorama da doença em São Paulo, 
estão que soma 12.296 casos confirmados – destes, 55,6% na capital. 

Enquanto a parcela de registros diminui em São Paulo, outros estados apresentam aumento recente 
nos registros da doença. 

Ao todo, 18 estados tiveram casos de sarampo confirmados nos últimos 90 dias, o que configura 
surto ativo, segundo o ministério. Desses, seis concentram o topo da lista: Paraná, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia. 
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