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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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COM SURTO DE SARAMPO, NÚMERO DE CASOS EM SC AUMENTA 89% EM DUAS SEMANAS 
10/12/2019 às 17h35 

 

O número de pessoas com sarampo em Santa Catarina aumentou 89% em duas semanas, de acordo 
com os dois boletins mais recentes da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC). No relatório 
divulgado em 13 de novembro, o órgão confirmou 94 casos. No de sexta-feira (6), 178. Outros 150 
casos estão em investigação, conforme a enfermeira responsável pelo sarampo na Dive-SC, Alda 
Rodolfo da Silva. 
A cidade com maior número de pacientes é Joinville, no Norte do estado, que nesta terça (10) 
confirmou 92 casos. 
 
"Nós somos muito próximos do Paraná e o Paraná está com surto grande. Muitos jovens circulam 
entre as universidades ali. Tem estudantes do Paraná em Santa Catarina e estudantes de Santa 
Catarina no Paraná", disse a enfermeira da Dive-SC. 
 

A faixa etária com o maior número de casos é aquela entre 20 e 29 anos. Entre 18 e 30 de novembro, 
foi feita uma campanha de vacinação focada nessas pessoas. O resultado, de 46.654 adultos dessa 
idade vacinados, foi menos do que a Dive-SC esperava. "Tem muito adulto jovem que está sem 
vacina. A gente continua oferecendo a vacina nas unidades de saúde", destacou a enfermeira. 
 
Segundo a enfermeira, os locais do estado que mais preocupam atualmente são Concórdia, no Oeste 
do estado, e a região Norte, justamente por essa circulação de estudantes. No caso do Oeste, há 
movimentação de alunos que moram no Rio Grande do Sul e estudam em Santa Catarina e vice-
versa. De acordo com a enfermeira, por causa das ações feitas quando houve suspeitas de casos e 
porque Florianópolis está combatendo a doença desde junho, o número de casos no litoral tem 
diminuído. 
 
Joinville 
Desde janeiro, a maior cidade do estado aplicou 106.558 mil vacinas contra o sarampo. Porém, entre 
o grupo de 20 e 29 anos, a imunização cobriu 22%. "Apesar de toda a divulgação, de toda a imprensa, 
a procura não é maciça, ainda há desinteresse, o que nos causa perplexidade porque a vacina é de 
graça. A população ainda não acordou. Os 'Dias D' [das campanhas] foram os dias de menor procura 
pela vacina", disse o secretário Municipal da Saúde, Jean Rodrigues da Silva. 
 
Para tentar melhorar essa situação, a secretaria tem buscado alternativas, como abrir uma sala de 
vacinação em um shopping, fazer imunização em escolas, fazer um trabalho de porta em porta para 
conferir a caderneta das pessoas e pedir para que a população evite aglomerações. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Em quatro eventos do final de novembro e início deste mês, houve suspeita de contágio de sarampo 
e a prefeitura precisou buscar os frequentadores para vacinar quem não estava imunizado. A 
secretaria pede que as pessoas que estiveram nos eventos a seguir procurem os postos de saúde 
para verificar se estão vacinadas contra o sarampo: 
 
22/11 - Segue Baile - Square Garden 

30/11 - Formatura Exathum - Square Garden 

30/11 - Baile do Rei e Rainha - Sítio Novo 

01/12 - Convenção Tatuagem – Expoville 
 
"Essa geração não teve acesso a essas doenças, ao longo do processo os pais não imunizaram as 
crianças. É uma coisa cultural, de 'isso não pega na gente, sarampo não existe mais'", disse o 
secretário. Ele também mencionou as propagandas das redes sociais contra a vacinação como 
suposição da causa da baixa procura pela imunização. 
 
Importância da vacinação 
Dive-SC e Secretaria de Saúde destacaram que é importante que a população que não se vacinou 
contra a doença ou não sabe se está vacinada procure os postos de saúde. Precisam ser imunizadas 
pessoas de 6 meses a 49 anos. 
 
"Agora vem o verão, muitos turistas, muitas festas. A população tem que procurar a vacina antes de 
adoecer", orientou a enfermeira da Dive-SC. As doses continuam nos postos, mesmo com o fim das 
duas campanhas feitas este ano. 
 
Nas crianças, a primeira dose da vacina contra o sarampo deve ser tomada aos 12 meses e a 
segunda, aos 15 meses. Quem tomar essas duas doses fica protegido por toda a vida. Bebês também 
devem tomar a chamada "dose zero", aos 6 meses de idade. 
 

Quem não sabe se tomou a vacina e perdeu a caderneta de vacinação, deve seguir as seguintes 
orientações da Dive-SC: 
 
Pessoas entre 1 e 29 anos devem tomar duas doses da vacina com um intervalo mínimo de 30 dias 

Entre 30 e 49 anos, a orientação é tomar apenas uma dose 

 
As vacinas que previnem o sarampo são a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e a tetra viral 
(sarampo, caxumba, rubéola e catapora). 
 
Casos em SC 
De acordo com o boletim mais recente da Dive-SC, do início do ano até 24 de novembro Santa 
Catarina registrou casos de sarampo em: 
Joinville - 59 casos 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/11/11/chegada-do-verao-preocupa-vigilancia-pelo-risco-de-aumento-de-casos-de-sarampo-em-sc.ghtml
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Florianópolis - 29 casos 

Concórdia - 17 

Jaraguá do Sul - 12 casos 

Canoinhas - 11 casos 

Palhoça - 7 casos 

São José - 6 casos 

São Bento do Sul, Porto União e Peritiba - 4 casos cada 

Barra Velha e Tubarão - 3 casos cada 

Governador Celso Ramos, Guaramirim e São Francisco do Sul - 2 casos cada 

Blumenau, Caçador, Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Modelo, Schroeder, Guabiruba, São 
João Batista, Imbituba, Monte Castelo, Mafra, Jaborá e Araquari - um caso cada 
 
 
Além disso, houve três casos de tripulantes de um navio em atracou em Balneário Camboriú em 
fevereiro. 
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PARANÁ REGISTRA 762 NOVOS CASOS DE DENGUE EM UMA SEMANA, APONTA BOLETIM 
10/12/2019  às 20h13 

 
 
O Paraná registrou 2.631 casos confirmados de dengue, conforme boletim epidemiológico divulgado 
nesta terça-feira (10) pela Secretária de Estado da Saúde (Sesa). São 762 casos a mais que na semana 
passada – um aumento de 40,77%. Conforme a secretaria, o alto número se deve ao acúmulo de 
dados de duas semanas por problemas no sistema de informação de algumas regionais de saúde. 
Segundo a secretaria, 264 municípios apresentaram notificações da doença e 137 têm casos 
confirmados. O estado totaliza 14.608 notificações para a dengue. 
 
Do total, 1.755 são casos autóctones – quando as pessoas contraem a doença na cidade onde 
moram, e 31 casos importados. O monitoramento de dados compreende o período de 28 de julho a 
7 de dezembro deste ano. 
 
Epidemia 
O boletim destacou que dez municípios estão em situação de epidemia, sendo dois municípios a mais 
que no informativo anterior. São eles: 
 
Nova Cantu, no centro-oeste; Quinta do Sol, no centro-oeste; Inajá, no noroeste; Santa Isabel do Ivaí, 
no noroeste; Ângulo, no norte; Colorado, no norte; Floraí, no norte; Uniflor, no norte; Doutor 
Camargo, no norte; Florestópolis, no norte. 

Alerta 
A lista de municípios em situação de alerta também aumentou de 10 para 14. 
 
Lindoeste, no oeste; Juranda, no centro-oeste; Douradina, no noroeste; Cianorte, no noroeste; 
Indianópolis, no noroeste; São Carlos do Ivaí, no noroeste; Flórida, no norte; Munhoz de Melo, no 
norte; Leópolis, no Norte Pioneiro; Uraí, no Norte Pioneiro; Jesuítas, no oeste; Diamante do Norte, 
no noroeste; Paranacity, no noroeste; Sertaneja, no Norte Pioneiro. 

 
Dois municípios apresentam casos de dengue grave, a forma mais complicada da doença. 
Nova Cantu, com dois casos; Foz do Iguaçu, com outros dois casos. 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/12/10/parana-registra-762-novos-casos-de-dengue-em-uma-semana-aponta-boletim.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/12/03/14-municipios-do-parana-tem-criadouros-suficientes-para-gerar-epidemia-de-dengue-diz-secretaria.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/12/03/14-municipios-do-parana-tem-criadouros-suficientes-para-gerar-epidemia-de-dengue-diz-secretaria.ghtml


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 / 

De acordo com o boletim desta terça-feira, outros 13 municípios apresentam 37 casos de dengue 
com sinais de alerta, indicando que podem evoluir para casos de maior gravidade. Estão nesta lista os 
municípios de: 
 
Foz do Iguaçu, no oeste; Medianeira, no oeste; São Miguel do Iguaçu, no oeste; Cascavel, no oeste; 
Nova Cantu, no centro-oeste; Quinta do Sol, no centro-oeste; Douradina, no noroeste; Santa Isabel 
do Ivaí, no noroeste; Floraí, no norte; Florestópolis, no norte; Guaraci, no norte; Ibiporã, no norte; 
Londrina, no norte. 

Morte pela doença 
Em 17 de novembro, ocorreu a primeira morte no estado causada pela doença no novo período 
epidemiológico. A vítima, uma mulher de 31 anos, morreu em Nova Cantu, após contrair o vírus da 
dengue. A mulher tinha anemia crônica, o que era um fator de risco, e estava internada em um 
hospital de Campo Mourão. 
 
Nesta terça-feira (10), a Sesa informou que aguarda, para a publicação em boletim, a confirmação do 
segundo caso de morte por dengue em Nova Cantu. 
A cidade, com cerca de 7 mil habitantes, tem 283 casos confirmados de dengue, segundo a 
secretaria. Uma força-tarefa, com profissionais da Vigilância da Sesa, de Nova Cantu e de municípios 
vizinhos, realizam busca ativa de criadouros. 
 
Orientação 
A secretaria afirmou que quase 73% dos criadouros estão nos domicílios, em recipientes e locais que 
juntam água. 
A secretaria destacou ainda que a utilização de produtos químicos para eliminação do mosquito não 
é recomendada pelo Ministério da Saúde. 
O vetor apresenta resistência aos produtos que vinham sendo utilizados e a aplicação fora da 
recomendação pode provocar danos saúde humana, animal e ao meio ambiente. 
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NÚMERO DE MORTES POR LEPTOSPIROSE DOBRA EM SALVADOR 
11/12/2019  às 20h35 

 

De janeiro até dezembro desse ano, dez pessoas morreram em Salvador em decorrência de 
complicações da leptospirose - doença transmitida pela urina do rato. O número de mortes dobrou, 
em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados cinco óbitos. Em 
2019, foram registrados 35 casos confirmados da doença na capital baiana; enquanto em 2018 foram 
43 casos confirmados entre janeiro e dezembro. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde de 
Salvador (SMS).  

“A intervenção química é um paliativo. Os ratos vão morrer. Mas, se a população continuar 
acumulando entulhos, descartando lixos e alimentos de forma inadequada, outros ratos irão 
aparecer. É um trabalho que deve ser feito em conjunto. A população precisa se educar para que, 
juntos, possamos combater a proliferação dos roedores e da doença”, ressalta a chefe do setor de 
combate à leptospirose da prefeitura, Cristiane Yuki. 

Ela reforça a necessidade de a população fazer a própria parte para garantir a redução da infestação 
dos roedores na cidade. Os cidadãos podem solicitar a visita das equipes do Programa de Controle da 
Leptospirose pelo Fala Salvador 156. 

Com o intuito de alertar a população sobre os riscos da leptospirose, além de identificar e combater 
situações que propiciam a presença de roedores, ampliando a prevenção e controle da infestação, a 
SMS, através do Centro de Controle de Zoonoses, iniciou nesta quarta-feira (11), uma intensificação 
nas praias de Salvador. Nesta quarta, as equipes realizaram visitas na extensão de praias da Barra até 
a Pituba. Já nesta quinta (12), as visitas ocorrem nas praias da Pituba até Stella Maris. 
 
A mobilização, que será finalizada no dia 23 de dezembro, contemplará toda orla soteropolitana e 
envolverá cerca de 100 profissionais entre agentes de combate às endemias, biólogos e veterinários 
do CCZ.  

“A presença dos roedores em áreas urbanas, além do incomodo, gera agravos com a leptospirose. 
Por esse motivo estaremos intensificando as ações de intervenção química para controle de 
roedores, aliada às atividades educativas em espaços públicos com grande fluxo turístico na cidade. 
A primeira etapa começa na orla marítima, de São Tomé de Paripe até a Praia do Flamengo, e 
subsequentemente seguiremos com a mobilização em parques, praças, mercados, feiras públicas, 
estações de transbordo e demais espaços com grande circulação de pessoas”, afirma Cristiane. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/numero-de-mortes-por-leptospirose-dobra-em-salvador/
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Sintomas e tratamento 
A leptospirose se manifesta a partir de sintomas como febre, dores no corpo, dor de cabeça, que 
podem ser facilmente confudidos com o início de uma gripe. Isso faz com que, muitas vezes, a 
doença não seja diagnosticada no início, o que representa um fator de risco. 

Causada por uma bactéria chamada Leptospira, a leptospirose é uma doença infecciosa, que, em até 
40% dos casos pode ser fatal. O paciente diagnosticado precisa de cuidados médicos específicos e, a 
depender da gravidade, de internamento hospitalar. 

A doença é, geralmente, associada aos ratos. Mas, a transmissão da leptospirose pode ocorrer não 
apenas por contato direto ou indireto com a urina dos roedores, mas também com a de outros 
animais, como bois, porcos, cavalos, cabras e até cães. 

No período de chuvas, a urina contaminada mistura-se nos esgotos e ruas das cidades e até uma 
poça de água pode ser um foco de infecção. Desta forma, qualquer pessoa que tiver contato com a 
água ou lama pode infectar-se, basta o contato com a pele ou a ingestão da água contaminada.  

No entanto, não é preciso ter pânico. A leptospirose pode ser tratada por de antibióticos, hidratação 
e outras medidas adotadas de acordo com os sintomas. Os casos leves são acompanhados em 
consultório, enquanto os graves levam à internação hospitalar. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), a vacina atualmente disponível não 
possui alto poder de proteção e a imunidade é de curta duração. Assim, a prevenção da leptospirose 
deve ser feita por meio de saneamento básico, além de cuidados de higiene pessoal e no preparo de 
alimentos. 
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EM 2020, MINISTÉRIO DA SAÚDE AMPLIA PÚBLICO PARA VACINAS CONTRA FEBRE 

AMARELA E GRIPE 
12/12/2019 às 10h53 
 

 
 

A partir de 2020, o Sistema Único de Saúde (SUS) passará a ofertar uma dose de reforço da vacina 
de febre amarela para crianças com quatro anos de idade. Além disso, o Ministério da Saúde irá 
ampliar, gradativamente, a vacinação contra febre amarela para 1.101 municípios dos estados do 
Nordeste que ainda não faziam parte da área de recomendação de vacinação. Dessa forma, todo o 
país passa a contar com a vacina contra a febre amarela na rotina dos serviços. As novas diretrizes 
sobre as Campanhas Nacionais de Vacinação foram enviadas pela pasta aos estados e aos 
municípios em novembro deste ano para que estejam preparados para as ações do próximo ano. 

Outra novidade para o ano que vem é que a campanha contra a gripe, realizada todos os anos 
entre abril e maio, contará com um novo público, os adultos de 55 a 59 anos. O objetivo é ampliar 
a vacinação dos grupos mais vulneráveis para a doença. O público-alvo, portanto, representará 
aproximadamente 67,7 milhões de pessoas. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos 
prioritários para a vacinação, que já conta com crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas, 
pessoas com doenças crônicas, trabalhadores de saúde, idosos, entre outros. 

As mudanças passam a valer a partir de 2020 e as datas para início das campanhas serão definidas 
por cada estado, a partir do Plano de Implantação elaborado por cada um. O Ministério da Saúde 
conta com estoque suficiente para atender a demanda, a partir da solicitação de quantitativo dos 
estados, responsáveis por fazer a distribuição das doses aos municípios.   

O Ministério da Saúde atualiza constantemente suas políticas públicas com base em estudos 
científicos e necessidades epidemiológicas. No âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), 
todo ano, a pasta revê se há necessidade de mudanças de público para vacinação, além da 
incorporação de vacinas no SUS. 

Vacina febre amarela 

Em 2017, o Ministério da Saúde seguiu as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 
ofertar apenas uma dose da vacina de febre amarela durante toda a vida. Porém, estudos 
científicos recentes demonstraram uma diminuição na resposta imunológica da criança que é 
vacinada muito cedo, aos 9 meses, como prevê o Calendário Nacional de Vacinação da criança. Por 
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isso, a pasta passará a ofertar, em 2020, uma dose de reforço para as crianças aos quatro anos de 
idade. 

Em relação à ampliação da vacina de febre amarela para todos os estados do Nordeste o Brasil 
passa a ter todo seu território como área com recomendação de vacinação. Anteriormente, a 
vacina de febre amarela era ofertada apenas para algumas regiões do país com registro de casos 
da doença. Com o avanço de registro de casos em outras localidades, o Ministério da Saúde vem 
expandindo as áreas com recomendação de vacinação gradativamente. 

Vacina da gripe 

A vacina contra a influenza começou a ser ofertada no Brasil em 1999 apenas para os idosos 
durante as campanhas nacionais. Após a pandemia de 2009, o SUS passou a ampliar 
gradativamente o público-alvo da campanha. Atualmente, fazem parte do grupo prioritário da 
campanha: indivíduos com 60 anos ou mais; adultos entre 55 e 59 anos; crianças de 6 meses a 5 
anos, 11 meses e 29 dias; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); trabalhadores da saúde; 
professores de escolas públicas e privadas; povos indígenas; pessoas com doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condições clínicas especiais; forças de segurança e salvamento; 
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada 
de liberdade; e funcionários do sistema prisional. 
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MINAS TEM 168 MORTOS POR DENGUE E MAIS DE 483 MIL CASOS CONFIRMADOS E 

SUSPEITOS DA DOENÇA 
13/12/2019  às 06h55 

 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que 168 pessoas já morreram por dengue 
neste ano. Outras 95 mortes estão sob investigação. Até o início desta semana, a pasta havia 
registrado 483.569 casos prováveis. Este número é a soma dos confirmados com os suspeitos. 
O estado está em situação de alerta para o aumento no número de casos das doenças transmitidas 
pelo mosquito Aedes aegypti. 
 
De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado na última segunda-feira (9), o estado registrou 
2.826 casos prováveis de febre chikungunya. Neste ano, uma morte causada pela doença foi 
confirmada, em Patos de Minas, e uma segunda está sendo investigada. Sobre a zika, foram 732 
casos prováveis da virose. 
Desde abril, os estados enfrentam desabastecimento do inseticida usado em carros “fumacê”. A 
previsão do Ministério da Saúde é que a entrega do inseticida seja normalista ainda neste ano. 
 

Belo Horizonte 
Na capital mineira, a Secretaria de Saúde registrou, até o momento, 117.512 casos confirmados e 
prováveis. A Região Nordeste é a que está com o maior número de casos, com 18.945. 
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VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO ATINGE 99,4% DAS CRIANÇAS DE ATÉ 1 ANO 
13/12/2019  às 16h22 

 

A campanha nacional de vacinação contra o sarampo registrou o melhor índice dos últimos cinco 
anos, com índice de cobertura de 99,4% das crianças de até um ano de idade. Com o resultado, o 
Brasil ultrapassou a meta de cobertura da vacina tríplice viral - contra sarampo, rubéola e caxumba - 
estabelecida pelo Ministério da Saúde. 

No entanto, de acordo com a pasta, nove unidades federativas não atingiram a meta mínima, de 
95%: Pará (85,4%), Roraima (87,9%), Bahia (88,9%), Maranhão (90%), Acre (91,4%), Piauí (91,9%), 
Distrito Federal (93,7%), São Paulo (93,9%) e Amapá (94,9%). 

“Ainda temos cerca de 1,9 mil municípios que, mesmo com a intensificação das ações de vacinação 
por meio de campanhas, não conseguiram atingir a meta. Isso é preocupante para 2020, porque 
ainda existe surto da doença no país”, alertou por meio de nota o diretor do Departamento de 
Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Julio Croda. 

Ao longo do ano, foram realizadas duas etapas de vacinação contra o sarampo em municípios 
fronteiriços. Em São Paulo foi feita uma campanha de vacinação no meio do ano, após o surgimento 
de alguns casos da doença, após registro de surto em um navio atracado no Porto de Santos. 

Duas outras campanhas foram feitas em todo o país até o dia 30 de novembro. Uma destinada a 
crianças de 6 meses a menores de 5 anos, e outra à população de 20 a 29 anos. 
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