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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


2 

 
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 / 

SUMÁRIO 

 
GÊMEOS DE SALGUEIRO COM SUSPEITA DE DIFTERIA JÁ ESTÃO EM CASA .......................................... 3 

PESQUISA QUE VAI CRIAR VACINA CONTRA DENGUE CONVOCA MORADORES DE OLINDA ................. 5 

VACINA CONTRA A DENGUE PODE ESTAR DISPONÍVEL EM 2018, DIZ MINISTRO. ................................ 6 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MONITORA CASOS DE AIDS E HIV POSITIVO ........................................ 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


3 

 
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 / 

 
 

GÊMEOS DE SALGUEIRO COM SUSPEITA DE DIFTERIA JÁ ESTÃO EM CASA 

18/09/2015 19h58  

Um garoto de 14 anos, irmão dos gêmeos, não resistiu e morreu. 
Médicos aguardam resultados dos exames para comprovar a suspeita. 

 
Os dois jovens de 19 anos,  de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, que estavam internados 

em Recife com suspeita de difteria, já receberam alta e estão em casa aguardando o resultado dos 
exames. Um adolescente de 14 anos, irmão dos gêmeos, também suspeito de ter contraido a 
doença, não resistiu e morreu. 
 

O agricultor Sizernande Adociano de Souza, pai dos três jovens ainda relembra com tristeza 
tudo o que passou. “Esse negócio aí foi de repente. Foram dormir no sábado e quando acordaram já 
foi doente. Primeiro um levantou, disse que estava com uma dor assim do lado do pescoço e já 
estava meio alto quando eu olhei. Ai fiquei pensando que podia ser papeira (caxumba). Depois veio o 
outro, o Damião e disse: 'pai, estou com uma dor aqui'. Ai veio Cosme e disse: 'pai, estou com uma 
dor aqui'”, relatou. 
 

O mais novo dos três irmãos, de 14 anos, não resistiu. Ele recebeu atendimento no Hospital 
Regional de Salgueiro, onde passou dois dias internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 
depois morreu. Os outros dois, os gêmeos de 19 anos, foram transferidos para o Hospital Oswaldo 
Cruz, em Recife, onde ficaram internados por nove dias. Agora, a família aguarda os resultados dos 
exames. 
 

A previsão é de que o diagnóstico saia até o fim de setembro. Após esse prazo, será marcado 
o retorno dos irmãos para Recife, para fazer uma nova consulta com o médico que acompanha o 
caso. Mesmo após receber alta e sem mais nenhum sintoma da doença, eles seguem o tratamento 
com antibiótico. “O que eu estava sentindo, não sinto mais e estou melhor, graças a Deus”, falou o 
estudante Cosme Sousa. 
 

Mesmo ainda não sendo confirmada a causa da morte do menor de 14 anos, a médica que 
atendeu os irmãos em Salgueiro, acredita que as chances dessa confirmação são grandes. “Por serem 
irmãos, por morarem na mesma casa, dormirem no mesmo quarto e os sisntomas serem muito 
parecidos, febre, dor de garganta, pus na garganta e falta de ar. Quem realmente levantou a suspeita 
da doença, foi o exame de tomografia. A tomografia da via aéra do paciente, no caso do pescoço", 
explicou Patrícia Belfort. 
 

Ainda segundo a médica, não existe mais risco de contaminação dos dois irmãos, para outras 
pessoas, porque o tratamento já foi realizado. Mas, ela alerta a população sobre a importância de 
sempre renovar as vacinas. “Nós todos realmente deveriamos tomar a vacina aos dois, quatro, seis 
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meses, 15 meses, quatro anos e depois a cada 10 anos. O problema está ai. No reforço da vacina que 
é a cada 10 anos", lamenta. 
 

Diante da suspeita de difteria, medidas foram tomadas pela Secretaria de Saúde do 
município. “A gente foi até o local da residência, do adolescente, fomos até a escola, o hospital, 
fizemos a vacinação em todas as pessoas que tiveram contato direto com as pessoas suspeitas. 
Fizemos também a medicação em algumas pessoas que a gente viu necessidade. Então as medidas 
de controle foram tomadas a tempo”, esclareceu o secretário de saúde, Cícero Emanoel Alvez Leite. 
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PESQUISA QUE VAI CRIAR VACINA CONTRA DENGUE CONVOCA MORADORES DE OLINDA 

16/09/2015 10h08  

Estudo do Gov. Federal coleta sangue de crianças e jovens de até 20 anos. 
Em PE, só Garanhuns também faz a coleta. No Brasil todo, são 63 cidades. 

Uma pesquisa nacional que pretende desenvolver uma vacina contra a dengue chega a 
Olinda nesta quarta-feira (16). Para que o estudo dê certo, é preciso coletar amostras de sangue de 
crianças e jovens de até 20 anos. Quem quiser colaborar, só precisa ir aos postos de saúde 
municipais. Em Pernambuco, a única outra cidade que participa do estudo é Garanhuns. 

Ao todo, 20 postos estão coletando as amostras em Olinda. O objetivo é receber a 
colaboração de 1.022 jovens até o fim de outubro. Por isso, enfermeiros estão percorrendo as 
comunidades para convocar a população. “Não dói nada e é importante para desenvolvermos um 
método de se prevenir contra a dengue”, pede Joelma Souza, que esteve na unidade de saúde da 
família (USF) de Vila Rica nesta quarta. 
Ela explica que o trabalho realizado em Olinda é chamado de inquérito sorológico e visa coletar 
sangue de voluntários com idade variada para identificar qual a faixa etária mais recomendada a 
receber a vacina que está sendo desenvolvida pelo Ministério da Saúde em parceria com a 
Universidade Federal de São Paulo. “A melhor faixa etária para ser administrada uma vacina é de 1 a 
20 anos. Mas cada imunização tem uma faixa mais específica. A de HPV, por exemplo, é aplicada de 
10 a 14 anos”, diz. 
 

Ela ainda fala que, além da faixa etária, não há restrições para os voluntários. Portanto, pode 
contribuir quem já teve ou não teve dengue. E quem não sabe se já contraiu a doença ainda pode 
confirmar as suspeitas com o exame. O biomédico Ageu de Albuquerque explica que a análise do 
sangue coletado também identifica se os voluntários já tiveram contato com a dengue, através busca 
dos anticorpos produzidos pelo organismo durante a doença. 
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VACINA CONTRA A DENGUE PODE ESTAR DISPONÍVEL EM 2018, DIZ MINISTRO 
13/08/2015 12:09:36  

 

Instituto Butantã, em São Paulo, e a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, estão 
trabalhando na pesquisa. 

Brasília - O ministro da Saúde, Arthur Chioro, disse nesta quinta-feira que a vacina contra a 
dengue pode estar disponível em 2018 no país, “se tudo der certo nas pesquisas que os cientistas 
estão fazendo”. 

Segundo ele, o governo aguarda o desenvolvimento de uma vacina que seja segura para a 
população. Chioro informou que o Instituto Butantã, em São Paulo, e a Fundação Oswaldo Cruz, em 
Manguinhos, no Rio de Janeiro, são os dois polos brasileiros que estão investigando a vacina de 
maneira avançada. 

“Não há expectativa imediata. E insisto, se tudo der certo nas pesquisas. Porque vacina 
contra doença viral e, no caso da dengue, contra quatro sorotipos diferentes, nós vamos ter que 
esperar um avanço e se conseguirmos [isso] não tenha dúvida de que o governo, o Ministério da 
Saúde vai trazer mais uma vacina para os brasileiros”, acrescentou. 

Segundo o ministro, o Brasil conta com as 14 vacinas recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde, e as vacinas contra o HPV, a hepatite A, a difteria e tétano acelular para gestantes 
foram as últimas a serem incorporadas ao calendário vacinal. 

Arthur Chioro participou nesta quinta-feira do programa "Bom Dia, Ministro" produzido pela 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços, para 
divulgar a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, que começa no próximo sábado – Dia D da 
vacinação – e vai até 31 de agosto. 

A meta do ministério é imunizar 12 milhões de crianças, de seis meses a 5 anos incompletos, 
contra a paralisia infantil. Ele ressaltou que não há hipótese de faltar vacina e que 18 milhões de 
doses foram distribuídas em todo o Brasil. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2015-08-13/vacina-contra-a-dengue-pode-estar-disponivel-em-2018-diz-ministro.html


7 

 
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 / 

 

 
 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MONITORA CASOS DE AIDS E HIV POSITIVO 
15/09/2015 18:42  

  

De janeiro a julho deste ano a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) ligada à Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) repassou a equipe da Coordenação do 
Programa DST/Aids, hepatites virais e sífilis da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a informação de 
que foram detectados 32 casos de Aids em adultos, na faixa etária de 20 a 64 anos. Durante todo o 
ano de 2010, foram 198 casos. 
 

Nestes seis primeiros meses de 2015, na faixa etária de 20 a 34 anos foram 12 casos; entre 
35 – 49 anos, 15 casos, e na faixa dos 50 aos 64 anos, cinco novos casos. Do sexo masculino foram 18 
casos para 14 femininos. Por categoria de exposição declarada, 13 casos são ignorados, 02 de 
homossexuais, 16 de heterossexuais, e 01 caso de usuário de drogas injetáveis. 
 

O número de casos de HIV+ nestes seis primeiros meses de 2015 foram 67; em 2014 foram 
confirmados 136 casos durante todo o ano. 
 

A Vigilância Epidemiológica tem três critérios de definição de caso de Aids em indivíduos com 
13 anos ou mais, são eles: 
 

CDC Adaptado – existência de dois testes de triagem reagente ou um confirmatório para 
detecção de anticorpos anti HIV = Evidência de imunodeficiência: diagnóstico de pelo menos uma 
doença indicativa de Aids e/ou contagem de linfócitos T CD4 +< 350 cédulas/mm3. 
 

RJ/Caracas – existência de dois testes de triagem reagentes ou um confirmatório para 
detecção de anticorpos anti-HIV + somatório de, pelo menos, 10 pontos, de acordo com uma escala 
de sinais, sintomas ou doença. 
 

Critério Excepcional Óbito – menção de Aids/sida ou termos equivalentes em algum campo 
da Declaração de Óbito + investigação epidemiológica inconclusiva ou Menção a infecção pelo HIV ou 
termos equivalentes em algum campo da Declaração de Óbito, além de doenças associadas à 
infecção pelo HIV + Investigação epidemiológica inconclusiva. 
 

Este ano, nestes seis primeiros meses, foram 17 casos por CDC, 09 casos por RJ/Caracas e 06 
por óbitos. 
 
Histórico 
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Nos últimos 30 anos, a epidemia de Aids no país trouxe consequências par toda a 
comunidade, sendo um dos maiores desafios para toda saúde pública. Estudos apontam que mais de 
17 mil pessoas são infectadas com o vírus diariamente, e uma pessoa morre a cada segundo de 
alguma doença relacionada à Aids. 
 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é uma doença emergente, grave, causada 
pelo retrovírus HIV (vírus da deficiência humana) que vem se disseminando no Brasil desde 1981, 
atualmente considerado um dos maiores problemas de saúde pública em todo mundo. 
 

O primeiro caso de Aids no município de Maceió foi em um adulto em 1986. Na série 
histórica analisada, a partir da inclusão um total de 1.645 casos de Aids em maiores de 13 anos; 
representando 63,08% dos casos notificados pelo Estado.  
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