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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 morbi-mortalidade 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 emergência em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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INFLUENZA - BRASIL (07) (MATO GROSSO), ÓBITOS. 

 

Published Date: 2014-06-30 23:21:59 
 
Mato Grosso já registra 14 mortes confirmadas por H1N1 
 
A Secretaria de Estado de Saúde informou que, de 01 de janeiro a 26 de maio de 2014, foram 
notificados 111 casos de ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Mato Grosso, 
sendo 30 positivos para Influenza H1N1, 1 positivo para Influenza H3 Sazonal e 1 caso positivo para 
influenza A. 
 
Os municípios que registraram essas ocorrências foram Cuiabá (14), Várzea Grande (04), Rosário 
Oeste (01), Tapurah (01), Guarantã do Norte (01), Jaciara (01), Rondonópolis (02), Paranatinga (02), 
Tangará da Serra (05), Comodoro (01). 
 
Obitos confirmados por SRAG foram 14 casos por H1N1, sendo 04 em Cuiabá, 01 em Rosário Oeste, 
02 em Várzea Grande, 01 Tapurah, 01 Jaciara, 01 Guarantã do Norte, 01 Paranatinga, 03 Tangará da 
Serra. Dois óbitos continuam em investigação, sendo 01 em Juscimeira e 01 em Rondonópolis. 
 
A Secretaria de Estado de Saúde informa que não há registro no Sinan Web de caso confirmado de 
H1N1 no município de Brasnorte no ano de 2014. Informa também que o óbito notificado do 
município de Lucas do Rio Verde foi descartado por critério laboratorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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NÚMERO DE MORTES CAUSADAS POR SURTO DE EBOLA VAI A 467, ALERTA OMS. 
Terça-feira, 1 de julho de 2014 17:45  

GENEBRA, Suíça (Reuters) - O número de mortes atribuídas a uma epidemia do vírus ebola na Guiné, 

Libéria e Serra Leoa subiu para 467 até a segunda-feira, de um total de 759 casos conhecidos, 

afirmou a Organização Mundial da Saúde nesta terça-feira. 

O surto da doença já é o maior e mais mortal da história, de acordo com a OMS, que anteriormente 

havia fixado o número de mortos em 399 até 23 de junho, de um total de 635 casos. 

O aumento de 17 por cento no número de mortos e de 20 por cento no de casos no intervalo de uma 

semana dá um tom de urgência a uma reunião de 11 ministros da Saúde da África Ocidental em Acra, 

capital de Gana, na quarta e quinta-feira, que pretende coordenadar uma resposta regional. 

Em reação ao surto, autoridades da Libéria afirmaram que qualquer pessoa que esconder um 

paciente suspeito de ter ebola será processado. Algumas famílias, curandeiros e médicos tradicionais 

estariam retirando pacientes de hospitais para submetê-los a orações especiais e medicina 

tradicional. 

O surto da África Ocidental deixou alguns dos países mais pobres do mundo, com fronteiras 

permeáveis, fracos sistemas de saúde e prejudicados pela guerra e desgoverno, diante de uma das 

doenças mais letais e contagiosas do planeta. 

A OMS afirmou que três fatores-chave estavam contribuindo para a disseminação da doença. Um 

deles era o enterro de vítimas, em conformidade com as práticas culturais e as crenças tradicionais 

nas comunidades rurais. 

Outro era a densa população em torno das capitais da Guiné e da Libéria. A terceira era a atividade 

comercial e social ao longo das fronteiras dos três países. 

"A contenção deste surto requer uma resposta forte nos países e, especialmente, ao longo das suas 

zonas fronteiriças comuns", disse o comunicado. 

Os números da OMS incluem casos confirmados, prováveis e suspeitos. 

 
 
 
 
 

http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN0F65ES20140701
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MAPA MOSTRA AUMENTO E DISSEMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA NO BRASIL. 
02/07/2014 06h30 

 

Em 2012, 112.709 pessoas morreram em situações de violência no país, segundo o Mapa da 
Violência 2014, divulgado hoje (2). O número equivale a 58,1 habitantes a cada grupo de 100 mil, e é 
o maior da série histórica do estudo, divulgado a cada dois anos. Desse total, 56.337 foram vítimas 
de homicídio, 46.051, de acidentes de transporte (que incluem aviões e barcos, além dos que 
ocorrem nas vias terrestres), e 10.321, de suicídios. 

Entre 2002 e 2012, o número total de homicídios registrados pelo Sistema de Informações de 
Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, passou de 49.695 para 56.337, também o maior número 
registrado. Os jovens foram as vítimas em 53,4% dos casos, o que mostra outra tendência 
diagnosticada pelo estudo: a maior vitimização de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. As taxas de 
homicídio nessa faixa passaram de 19,6 em 1980, para 57,6 em 2012, a cada 100 mil jovens. 

Segundo o responsável pela análise, Julio Jacobo Waiselfisz, coordenador da Área de Estudos da 
Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, ainda não é possível saber “se o que 
ocorreu em 2012 foi um surto que vai terminar rapidamente ou se realmente está sendo inaugurado 
novo ciclo ou nova tendência”. Ele lista situações que podem ter gerado o aumento, como greves de 
agentes das forças de segurança ou ataques de grupos criminosos organizados. 

Uma tendência já confirmada é a disseminação da violência nas diferentes regiões e cidades. Entre 
2002 e 2012, os quantitativos só não cresceram no Sudeste. As regiões Norte e Nordeste 
experimentaram aumento exponencial da violência. No Norte, por exemplo, foram registrados 6.098 
homicídios em 2012, mais que o dobro dos 2.937 verificados em 2002. O Amazonas, Pará e Tocantins 
tiveram o dobro de assassinatos registrados no mesmo intervalo de tempo. No Nordeste, o 
Maranhão, a Bahia e o Rio Grande do Norte mais que triplicaram os homicídios. 

Na década, o Sul e o Centro-Oeste tiveram incrementos percentuais de 41,2% e 49,8%, 
respectivamente. No Sudeste, a situação foi mais variada, com diminuição significativa em estados 
importantes, como o Rio de Janeiro e São Paulo. Já em Minas Gerais, os homicídios cresceram 52,3% 
entre 2002 e 2012. 

As desigualdades são vivenciadas entre as regiões e também dentro dos estados. Nenhuma capital, 
em 2012, teve taxa de homicídio abaixo do nível epidêmico, segundo o Mapa da Violência. Todas as 
capitais do Nordeste registraram mais de 100 homicídios por 100 mil jovens. Maceió, a mais violenta, 
passou dos 200 homicídios. No outro extremo, São Paulo, com a menor taxa entre as capitais, ainda 
assim registra o número de 28,7 jovens assassinados por 100 mil. 

O balanço da década mostra, contudo, que não é possível afirmar que há tendência comum de 
crescimento. Entre 2002 e 2012, as capitais evidenciaram queda de 15,4%, com destaque para 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/p-2brasil-viveu-aumento-e-disseminacao-da-violencia-segundo-mapa-da-violencia
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meados dos anos 2000, quando a redução foi mais expressiva, o que, segundo o organizador, 
comprova que a situação pode ser enfrentada com políticas públicas efetivas. 

Em cidades do interior, o número tem crescido. Jocobo disse que são especialmente os municípios de 
pequeno e de médio porte os que têm sofrido com a nova situação. Ele cita dois possíveis motivos 
para isso: por um lado, o investimento financeiro em políticas públicas nos grandes centros urbanos, 
como Rio e São Paulo, ajudaram a diminuir a violência. Por outro, houve o desenvolvimento de novos 
polos econômicos no interior, que atraíram investimentos e também criminalidade, “sem a proteção 
do Estado como nas outras cidades”. 

Se o país precisará esperar alguns anos para verificar o comportamento das taxas de homicídios, no 
caso dos acidentes de transporte há pouca ou quase nenhuma dúvida, dado o crescimento dos 
registros, à revelia das leis de trânsito que, na década de 1980, foram responsáveis pela redução 
desses acidentes. 

As principais vítimas, segundo o estudo, são os motociclistas. Em 1996, foram 1.421 óbitos. Em 2012, 
16.223. A diferença representa cerca de 1.041% de crescimento. Há “uma linha reta desde o ano de 
1998, com um crescimento sistemático de 15% ao ano”, conforme a pesquisa. 

Segundo o sociólogo responsável pela publicação, a situação é fruto “de um esquema ideológico que 
apresentou a motocicleta como carro do povo, por ser econômica, de fácil manutenção”. Assim, “em 
vez de se investir em transporte público, o trabalhador pagaria sua própria mobilidade”. E mais, fez 
dela o seu trabalho, seja como motoboy, entregador ou mototaxista, “em situação de escassa 
educação no trânsito, pouca capacidade de fiscalização e baixa legislação”, avalia Julio Jacobo 
Waiselfisz. 

Ao todo, foram registradas 46.051 mortes por acidentes de transporte em 2012, 2,4% a mais que em 
2011. Os dados oficiais reunidos para o estudo mostram que ocorreram, naquele ano, 426 mil 
acidentes com vítimas, que devem ter ocasionado lesões em 601 mil pessoas. A situação “é muito 
séria e grave”, alerta o autor do trabalho, que destaca que é preciso lembrar que “o cidadão tem o 
direito a uma mobilidade segura e é obrigação do Estado oferecê-la”. 

O suicídio também teve aumento na taxa de crescimento. Diferentemente das outras situações, a 
elevação vem se dando desde os anos 1980. Conforme o relatório, o aumento foi 2,7% entre 1980 e 
1990; 18,8%, entre 1990 e 2000; e 33,3%, entre 2000 e 2012. Nesse caso, a idade das pessoas 
envolvidas é também menos precisa. Tanto jovens quanto idosos têm sido vítimas. 

Com a publicação do estudo, feito com o apoio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, da Secretaria Nacional de Juventude e da Secretaria-Geral da Presidência da República, 
espera-se, conforme o texto, “fornecer subsídios para que as diversas instâncias da sociedade civil e 
do aparelho governamental aprofundem sua leitura de uma realidade que, como os próprios dados 
evidenciam, é altamente preocupante”. 
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ESTUDO DOS EUA DIZ QUE VACINAS TÊM EFEITOS COLATERAIS, MAS MUITO RAROS. 

01/07/2014 19h47  

A preocupação com os efeitos das vacinas que as crianças tomam durante a infância tem feito com 
que alguns pais deixem vacinar seus filhos. Esse fenômeno vem ocorrendo nos EUA há alguns anos e 
tem acontecido também no Brasil. A revista americana “Pediatrics” publicou uma revisão de 67 
estudos sobre vacinas nos EUA que conclui que algumas delas podem estar associadas a efeitos 
colaterais graves, mas eles são muito raros e não incluem o autismo, alergias alimentares ou câncer. 

Conforme noticia a agência AFP, o foco da revisão é uma série de vacinas comumente dadas a 
crianças com menos de 6 anos de idade nos EUA. "Descobrimos que os efeitos adversos sérios que 
estão ligados às vacinas são muito raros, e quando eles ocorrem muitas vezes não são 
necessariamente graves", disse a coautora Courtney Gidengil, pediatra do Hospital Infantil de Boston 
e professora da Harvard Medical School. 

"Achamos que isso contribui para encorpar as evidências de que os benefícios realmente parecem 
superar o baixo risco de efeitos colaterais graves de vacinas", disse à AFP. 

Os efeitos colaterais das vacinas tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e de pneumococo têm 
potencial para causar febre e convulsões. A tríplice viral e a da hepatite A também estão ligadas a um 
efeito colateral chamado púrpura, quando pequenos vasos sanguíneos vazam sob a pele. 

Também apareceram algumas evidências de que as crianças com imunodeficiência que receberam a 
vacina contra catapora pode desenvolver infecções ou ter uma reação alérgica. 
Nenhuma morte associada a vacinas foi encontrada na pesquisa. O relatório ntambém ão encontrou 
nenhuma ligação entre vacinas da infância e a incidência de leucemia. 

Tampouco foi identificada qualquer evidência que ligue a vacina tríplice viral ao aparecimento de 
autismo. O estudo descreve as vacinas como "uma das maiores conquistas da saúde pública do 
século 20 pelo seu papel na erradicação da varíola e no controle de poliomielite, sarampo, rubéola e 
outras doenças infecciosas nos Estados Unidos." 

 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/07/estudo-dos-eua-diz-que-vacinas-tem-efeitos-colaterais-mas-muito-raros.html
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INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – BRASIL (PERNAMBUCO), SURTO (?) 

Published Date: 2014-07-03 23:44:52 

 

 

Uma denúncia anônima levou a Vigilância Sanitária (Visa) do Recife a inspecionar e interditar, na 

manhã desta quinta-feira (3) [julho/2014], o restaurante Giotto, que fica dentro de um hotel, na Rua 

Maria Carolina, em Boa Viagem. Suspeita-se que 17 pessoas tenham adoecido depois de comer no 

local. Uma equipe da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde, também foi ao 

local para verificar a denúncia. O estabelecimento vai continuar fechado por tempo indeterminado. 

 

O motivo da interdição, no entanto, não foi o surto alimentar, já que ainda não houve confirmação. 

"Decidimos interditar porque constatamos que a água não possui cloro, e há algumas pendências em 

relação às boas práticas. A cozinha onde os hóspedes e funcionários do hotel se alimentam não está 

concluída, eles estão utilizando a estrutura de apoio", explicou a inspetora sanitária Elisa Araújo. 

"Além disso, os alimentos não têm etiquetas com as informações necessárias e o fluxo dentro da 

cozinha não é adequado. A pia, que é obrigatória dentro da área de manipulação de alimentos, ainda 

está sendo instalada", completou. 

 

As equipes das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica estão com dificuldades em investigar o caso, 

porque, além do restaurante Giotto, há outro refeitório no local utilizado pelos funcionários da obra 

do hotel, no qual a comida é terceirizada. "A informação que recebemos é de que 17 funcionários (do 

hotel) ficaram doentes, mas quando chegamos ao local, o gerente disse que não tem conhecimento 

sobre o assunto", disse a gerente de Visa do Distrito Sanitário 6, Andréa Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
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A MENOS DE 24H DO JOGO, TÉCNICO ALEMÃO MINIMIZA SURTO DE GRIPE. 

3 de julho de 2014 | 16h42 | atualizado às 17h55 

 

Sete jogadores da Alemanha apresentaram sintomas de gripe, mas não preocupam Joachim Low. 

Ao menos foi o que disse o treinador, nesta quinta-feira, véspera da partida contra a França, 

pelas quartas de final da Copa do Mundo. 

Tudo começou com Mats Hummels. Poucas horas antes do duelo com a Argélia, pelas oitavas de 

final, o zagueiro acordou com febre alta e não teve condições de atuar, sendo poupado pela 

comissão técnica. Garantida a classificação, porém, ele já estaria apto novamente a entrar em campo 

no Maracanã. 

"O contágio se deve talvez ao ar condicionado. O Hummels ficou ruim no terceiro dia, com um pouco 

de febre, mas, desde ontem (quarta-feira), todos já conseguiram treinar. Ainda estão um pouco 

resfriados, mas não há exaustão. Espero que permaneçam estáveis e não tenhamos piora", disse 

Low, que também fez elogios aos meio-campistas Sami Khedira e Bastian Schweinsteiger, dois 

jogadores que não se apresentaram em totais condições físicas para este Mundial."Eles tiveram uma 

pausa (não enfrentaram a Argélia) e agora estão em excelentes condições, com energia. O 

Schweinsteiger teve três dias para se recuperar totalmente. Acredito que os dois estarão em boa 

forma para entrar em campo", comentou o treinador. 

A imprensa só pôde acompanhar 15 minutos do último treinamento antes da partida contra a 

França, marcada para 13 horas (de Brasília) desta sexta-feira. O vencedor deste duelo terá pela 

frente, na semifinal, quem passar do confronto entre Brasil e Colômbia, em Fortaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://m.vivo.terra.com.br/noticia?n=c2a7c3f81bdf6410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD&a=home&s=1&c=ultimasportadabr&e=especiais_capa_br


10 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

 
 

ESPECIALISTA DESCARTA RISCO DE CONTÁGIO DO EBOLA EM AVIÕES. 
Publicação: 03/07/2014 22:40 

 
Os aeroportos da Guiné, Serra Leoa e Libéria estão na mira, depois que o vírus Ebola matou 467 
pessoas desde janeiro. O médico especialista Pierre Rollin, do Centro Norte-Americano de Controle e 
Prevenção de Doenças, levanta dúvidas sobre a possibilidade de contágio entre passageiros. 
 
AFP: O vírus Ebola, que faz estragos em Serra Leoa, Guiné e Libéria, pode ser transmitido em 
aviões? 
 
Doutor Rollin: No aeroporto de Conakry há um controle sistemático da temperatura dos passageiros, 
e logo haverá em Serra Leoa e na Libéria. Se os passageiros não têm febre, significa que não estão 
doentes. A febre é o começo da doença. Durante o período de incubação, o vírus não é secretado 
nem na saliva, nem no suor. Só é contagioso quando começam a surgir os sintomas clínicos, que são 
visíveis: febre, náuseas e vômitos. Se estão em período de incubação, é muito difícil que 
desenvolvam a doença durante o voo. 
 
No entanto, um viajante pode desenvolver a doença vários dias depois do retorno. Se não tem febre 
quando o avião decola, não representa um risco para os viajantes ou a tripulação. 
 
Na história do Ebola, só se conhece o caso de uma pessoa que "exportou" o vírus. Aconteceu em 
1996, no Gabão, quando um médico, que tinha examinado um paciente com Ebola, começou a 
apresentar os sintomas, mas os escondeu, para poder pegar um avião para a África do Sul. Hoje, não 
passaria pelo filtro do aeroporto. 
 
AFP: Como garantem que o controle da temperatura seja eficaz? 
 
Doutor Rollin: Os passageiros que entram no aeroporto devem preencher um questionário e, depois, 
sua temperatura é tirada. As autoridades devem fechar o questionário e, para garantir que ninguém 
evite este teste, só recebem o cartão de embarque em troca do documento que certifica que não 
têm febre. 
 
AFP: Qual o risco de contaminação que os turistas correm? 
 
Doutor Rollin: É importante que as pessoas saibam quais são as vias de contágio potenciais. Pode 
estar na fauna selvagem, onde, por exemplo, os ratos transmitem (o vírus) para o homem. Mas esta 
forma de transmissão é excepcional e não está acontecendo atualmente em nenhum dos três países 
afetados. 
 
A forma de transmissão é de pessoa a pessoa e, para se contaminar, é preciso estar em contato com 
um doente ou assistir ao funeral de uma pessoa que morreu com o Ebola. Quando alguém morre, o 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2014/06/21/interna_brasil,511609/numero-de-casos-de-dengue-chega-a-11-392-em-sao-paulo.shtml
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costume é lavar o corpo diretamente com as mãos antes de enterrá-lo. Não é algo que vão fazer 
turistas e usuários do transporte aéreo clássico. 
 
As pessoas que estão sendo afetadas atualmente viajam por diferentes povos ou cidades na Guiné e 
em Serra Lea, mas não têm o perfil de viajantes internacionais. 
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UNESP DESCOBRE UMA SUBSTÂNCIA QUE REPELE E MATA O MOSQUITO DA DENGUE. 

18h00, 06 de Julho de 2014.  

Pesquisadores da Unesp de Rio Claro (SP) criaram uma substância capaz de repelir e matar o 
mosquito da dengue. A fórmula tem uma bactéria tirada do solo contaminado com petróleo. 
Experimentos de laboratório já demonstraram a eficiência do produto, entrentato, para chegar ao 
mercado, ainda é preciso baratear os custos de produção. 

Os biólogos trabalhavam para formular um detergente biológico e procuravam um princípio ativo na 
natureza. Entre os locais pesquisados estavam os solos contaminados por combustíveis fósseis, como 
os derivados de petróleo. 

USP São Carlos desenvolve sistema que detecta dengue em 20 minutos 

Uma descoberta durante o trabalhou mudou o rumo da pesquisa. Os cientistas já estudavam há 17 
anos a bactéria Pseudomonas aeruginosa LBI, encontrada no terreno onde funcionava um posto de 
combustíveis. Ela se mostrou capaz de destruir o Aedes aegypti no estágio de larva e na fase adulta, 
além de funcionar como repelente. 

“As larvas precisam se manter na superfície para respirar. O que mantém essas larvas na superfície é 
a tensão da água. Esse produto que a gente aplica reduz a tensão, então o mosquito não consegue 
respirar e morre. Com relação aos adultos, o produto acaba quebrando a cutícula do mosquito, o 
levando à morte”, explicou o biólogo Vinícius Luiz da Silva. 

Testes e custo 

Os testes foram feitos em ratos anestesiados. Em um vídeo feito pela Unesp, o rato que não está 
com o produto é picado. No outro, que recebeu o repelente, os mosquitos nem se aproximam. 

Experimentos mostram morte de larva e mosquito da dengue com substância desenvolvida pela 
Unesp de Rio Claro (Foto: César  

“A partir do momento que conseguimos novas ferramentas para controlar esse mosquito, vamos 
diminuir a quantidade de adultos no ambiente e, com isso, diminuir as chances de transmissão do 
vírus para outras pessoas”, relatou o especialista em parasitologia Cláudio José Von Zuben. 

Ainda não há previsão de quando o produto será comercializado, já que o processo de produção é 
caro. Dez miligramas da substância, por exemplo, custam quase R$ 1,4 mil. “A gente está 
desenvolvendo novos métodos de produção para tentar reduzir o custo final, tanto da produção, 

http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vCod=204987


13 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

como da purificação do produto, para que ele vá para o mercado com o custo mais baixo”, ressaltou 
a bióloga Roberta Barros. 

Combate 

Mas enquanto o produto não está disponível, a única forma de combater a doença é eliminar os 
criadouros do mosquito. Esse é o objetivo das equipes que percorrem os bairros de Rio Claro para 
orientar e eliminar as chances de proliferação da doença, que já atingiu 450 pessoas neste ano. 

“Se esse produto vier a nos auxiliar no combate à dengue vai ser muito bem vindo e vai implementar 
as ações de controle da dengue no município”, afirmou a coordenadora de controle da dengue, Kátia 
Nolasco. 

 

 


