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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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JOÃO PESSOA TEM EPIDEMIA DE ESPOROTRICOSE, A “DOENÇA DO GATO” 
24/11/2019 às 21h37 

Vem crescendo em João Pessoa o número de casos da doença esporotricose, que é resultado da ação 
de um fungo, que causa ferimentos pelo corpo. 

As autoridades em saúde pública já estão tratando os casos como epidemia. De 2018 até agora 600 
pessoas com a doença foram atendidas no Hospital Universitário de João Pessoa. 

Casos também foram registrados em Campina Grande e cidades do Sertão, mas as autoridades 
explicam que a doença tem cura. 

Os gatos são os animais mais vulneráveis a contrair e transmitir a esporotricose para humanos. Os 
especialistas orientam que os felinos que apresentaram os sintomas também devem ser levados para 
tratamento. 
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SOBE PARA 11 NÚMERO DE MORTES CONFIRMADAS POR ARBOVIROSES EM 

PERNAMBUCO 
27/11/2019  às 11h05 

Mais uma morte por dengue foi confirmada em Pernambuco e foi para 11 o total de vítimas de 
arboviroses no estado, segundo dados da Secretaria de Saúde divulgados nesta quarta-feria (27). O 
boletim apontou, também, um crescimento de 160,5% no total de casos suspeitos de dengue, zika e 
chikungunya, em comparação com 2018. 
 
A 11ª vítima foi uma menina de 10 anos, moradora de Paulista, no Grande Recife. A morte ocorreu 
em julho, mas a confirmação de que ela teve dengue saiu apenas no boletim desta quarta. No 
boletim anterior, eram nove mortes por dengue e uma por chikungunya confirmadas no estado. 
A Secretaria de Saúde do Paulista informou que a menina foi atendida em três unidades de saúde da 
rede estadual, mas não resistiu. Ela deu entrada com sintomas de febre, manchas pelo corpo e dores 
abdominais. O município realizou investigação no local em que a vítima morava e orientou família e 
vizinhos. 
 
Ao todo, foram notificadas 115 mortes por doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti no 
estado em 2019, sendo que 62 delas foram descartadas. No mesmo período de 2018, eram 75 
notificações de mortes suspeitas. 
 
Até o dia 23 de novembro, foram registrados 58.251 casos suspeitos de dengue pelo governo 
estadual. Desse total, 18.549 foram confirmados. Em 2018, foram 22.161 casos suspeitos no mesmo 
espaço de tempo. 
 

Quanto aos casos suspeitos de chikungunya, foram registradas 7.964 notificações ao longo deste 
ano. Desses casos, 842 foram confirmados. No ano anterior, foram notificados 3.293 casos. 
Em relação aos casos de zika, 3.668 pacientes foram notificados, com 108 confirmações. No mesmo 
período do ano passado, foram 1.369 notificações. 
 
O primeiro óbito por arbovirose registrado em 2019 foi o de uma adolescente de 12 anos, moradora 
do bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, que morreu de dengue. Em julho, a prefeitura do 
Recife informou que ela estava internada em um hospital particular e faleceu no dia 28 de abril. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE ADMITE CHANCE DE NOVO SURTO DE ZIKA EM 2020 
29/11/2019  

Rodrigo Said, Coordenador Geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, alertou 

gestores do SUS sobre possível boom de casos da doença no próximo ano. Para o coordenador de 

vigilância, há risco de ocorrência de grande magnitude pelo país. Além disso, a curva de dengue 

deste ano pode estar associada, na verdade, à circulação do vírus da Zika. Este ano, somente o Acre 

não teve registro da doença confirmado. 
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MOCOCA CONFIRMA DOIS CASOS DE RAIVA EM ANIMAIS DOMÉSTICOS 
29/11/2019 às 11h52 
 

A Vigilância Epidemiológica de Mococa (SP) confirmou dois casos de raiva em animais domésticos no 
município. A doença foi comprovada por exames do Instituto Pasteur realizados após a morte de um 
cachorro e um gato que tinham apresentado comportamento agressivo. O resultado saiu na quinta-
feira (28). 
Agora, a Vigilância aguarda outros resultados que irão definir se a transmissão foi feita por morcegos 
ou entre animais. 
Os casos foram em dois bairros diferentes. Segundo nota da prefeitura, os exames foram solicitados 
porque os animais morreram após morderem pessoas. As vítimas receberam três doses de vacina 
antirrábica e estão fora de perigo. 
 

Bloqueio 
Além disso, a Equipe de Controle de Zoonoses iniciou, nesta sexta-feira (29), uma ação de bloqueio 
vacinal em cães e gatos que moram em casas próximas aos locais onde os casos foram registrados. 
Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, Joanna Barretto Jones, o município tem cerca de 2 
mil doses da vacina contra raiva, que são suficientes para realizar o bloqueio vacinal, mas que seriam 
insuficientes para realizar uma campanha na cidade inteira. 
"Tem a questão da variante, não sabemos se a variante (transmissão) é de morcego ou de cães e 
gatos, isso que vai definir se a gente tem uma urgência de vacinar a cidade inteira ou não. Para a 
variante morcego essa ação de bloqueio nem seria necessária, que é o mais provável porque os 
animais não estavam apresentando os sintomas (que seriam comuns se a transmissão fosse feita por 
animais domésticos)", disse Joanna. 
 
Inesperado 
De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, o exame foi realizado e enviado para análise 
em 14 de novembro, seguindo o protocolo dos casos e não por suspeita da doença e o resultado foi 
inesperado. 
"Eles [animais] morreram alguns dias antes, já estavam enterrados e desenterramos para mandar o 
material. Foi bem surpreendente ter dado positivo porque [eles] não tinham sintomas de raiva, não 
eram animais de rua." 
O município já havia registrado três casos de raiva em bovinos este ano, possivelmente contaminados por 
morcegos. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE: 135 MIL CONVIVEM COM HIV NO PAÍS E NÃO SABEM 
29/11/2019 às 13h28 

 
Às vésperas do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado no domingo (1) o Ministério da Saúde 
fez um alerta: 135 mil pessoas no Brasil convivem com o vírus HIV e não sabem. 
Na avaliação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, houve ganhos importantes nos últimos 
anos, mas ainda há uma série de desafios. ”Temos uma epidemia estabilizada em torno de 900 mil 
pessoas com casos de Aids, e podemos observar uma epidemia, principalmente em homens jovens, 
na faixa etária de 25 a 39 anos. É com essa população que precisamos trabalhar prioritariamente”, 
disse. 

De acordo com os dados apresentados hoje (29), das 900 mil pessoas com HIV, 766 mil foram 
diagnosticadas, 594 mil fazem tratamento com antirretroviral e 554 mil não transmitem o HIV. 

O balanço aponta ainda que o número de contaminados continua subindo no país: há um ano, eram 
866 mil pessoas. Somente no ano passado, foram notificados 43,9 mil novos casos. 

Ao ressaltar que o Brasil oferece acesso universal ao tratamento, não só de Aids, mas também HIV, o 
ministro da Saúde comemorou a redução nos casos e, também, na mortandade causada pela doença. 
Foram evitados quase 12 mil registros de Aids entre 2014 e 2018, e houve queda de mortalidade em 
22,8% no período de cinco anos. “Encerrando o ano de 2019, veremos uma diferença ainda maior. 
Não podemos ter casos de morte com aids”, disse. 

Campanha 

A nova campanha do Ministério é direcionada à população jovem, onde a contaminação está 
crescendo. O foco é reforçar a importância da prevenção, testagem e tratamento: "Se a dúvida 
acaba, a vida continua. Precisamos incentivar o diagnóstico precoce para salvar vidas. O maior 
problema ainda é o medo. É importante esse incentivo para fazer o teste. Temos que atingir metas 
internacionais, como algumas cidades já estão fazendo. E o Brasil, da forma como está indo, ainda 
precisa testar 90% da população”, disse o diretor do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids, Gerson Pereira. 

Até o fim do ano, o governo estima que serão distribuídos 462 milhões de preservativos, que 
segundo o Ministério é a forma mais eficaz de prevenção. HIV e Aids têm diferença. A primeira 
situação é quando a pessoa é portadora do vírus. Na segunda, o infectado já desenvolveu a doença. 

Transmissão vertical 

Mandetta também comemorou a informação de que o município de São Paulo receberá certificação 
pela erradicação vertical do HIV, quando o vírus é transmitido durante a gestação, parto e 
amamentação. No Paraná, as cidades de Curitiba e Umuarama foram as primeiras a serem 
certificadas em 2017 e 2019, respectivamente. 
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FVS-AM INVESTIGA MORTE DE QUATRO CRIANÇAS EM CODAJÁS; TRÊS ERAM DA MESMA 

FAMÍLIA 
29/11/2019 às 20h00 
 

A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas (FVS-AM) divulgou, nesta sexta-feira 
(29), que investiga quatro mortes de crianças menores de cinco anos, ocorridas entre setembro e 
novembro de 2019, no município de Codajás, distante 240 km de Manaus. 
Uma equipe técnica da FVS foi enviada ao município nesta sexta-feira. Participam do trabalho de 
investigação profissionais da vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e de diagnóstico 
laboratorial. 
 
De acordo com a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, a medida foi tomada depois 
do órgão receber informações da ocorrência dos óbitos, e de que três das vítimas eram da mesma 
família. 
“O caso mais recente foi de um bebê de seis meses de idade que faleceu na quinta-feira a caminho 
de Manaus”, disse Rosemary. 
 
O diretor-técnico da FVS-AM, Cristiano Fernandes, afirma que a investigação exige um trabalho 
criterioso da equipe enviada ao local. 
“Nesse momento, é importante uma criteriosa avaliação epidemiológica, visto a possível associação 
entre os óbitos”, disse Cristiano. 
 
No sábado (30), será enviado ao município um médico infectologista da Fundação de Medicina 
Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), que auxiliará no trabalho de investigação FVS. 
A FVS-AM também acompanha os casos de mais duas crianças da cidade que estão internadas. Uma 
está no município e a outra em Manaus. 
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DIA D CONTRA SARAMPO REFORÇA ATENDIMENTO PARA VACINAR ADULTOS DE 20 A 29 

ANOS NO GRANDE RECIFE 
29/11/2019 às 09h50 

O Dia D de vacinação contra o sarampo para adultos com idade entre 20 e 29 anos acontece no 
sábado (30). Com isso, os postos de saúde do Grande Recife abrem das 8h às 17h para vacinar quem 
não iniciou o esquema de duas doses do imunizante ou quem ainda não tomou a segunda. Neste 
ano, já foram confirmados 151 casos da doença em Pernambuco. 
Para tomar a vacina, é preciso ir a uma unidade de saúde ou um posto com a caderneta de vacinação 
e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), se tiver. A dose também previne o paciente contra 
caxumba e rubéola. 
 

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. 
A Prefeitura do Paulista abre 41 unidades de saúde para participar do Dia D. Os postos e policlínicas 
vão funcionar das 8h às 17h. 
Em Olinda, além dos pontos de saúde fixos, a prefeitura disponibiliza mais três postos volantes para 
reforçar a campanha. Todos funcionam a partir das 8h. 
Eles ficam no Shopping Patteo Olinda, no Terreiro da Mãe Dora de Oxum (Rua da Mata, 124, Córrego 
do Abacaxi) e no Quiosque da Saúde, na orla de Bairro Novo, próximo a Praça do Exército. 
 

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. 
De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SIPNI), neste ano já 
foram mais de 695 mil doses. O dado representa um aumento de 38% em relação ao mesmo período 
de 2018 (503 mil doses). 
Analisando apenas a população de 20 a 29 anos, a ampliação foi de 87% (58.823 doses aplicadas em 
2018 e 110.560 em 2019). De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, os municípios estão 
sendo abastecidos normalmente com a vacina. 
 

Casos confirmados no estado 
Até o dia 16 de novembro, foram notificados 1.093 casos de sarampo em Pernambuco, com 151 
confirmações e 490 descartes. Os outros casos seguem em investigação ou tiveram resultados 
inconclusivos. 
O município de Paulista, no Grande Recife, que não tinha casos confirmados até o último boletim, 
teve uma confirmação. Em Caruaru, no Agreste, o número dobrou e já são 18 casos confirmados. 
Também foram confirmados casos nos seguintes municípios: Santa Cruz do 
Capibaribe (46), Taquaritinga do Norte (34), Vertentes (15), Toritama (14), Brejo da Madre de 
Deus (8), Gravatá (3), Frei Miguelinho (1), Bezerros (1), Recife (9) e Jaboatão dos Guararapes (1). 
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