
       

PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

  

  

 

 

 

 

 

CLIPPING 

 

 

 

 

 

Recife 

 20/12/2015 



1 

 
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 / 

 

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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NOVO QUADRO VIRAL É DECORRENTE DA FEBRE CHIKUNGUNYA E NÃO DO ZIKA 
Atualizado em 14/12/2015 14h59 

 
Exames realizados no Laboratório Central de Pernambuco (Lacen) descartaram a ligação entre as bolhas na 
pele encontradas em alguns bebês desde o mês de novembro com o zika vírus. Médicos do Hospital 
Oswaldo Cruz (HUOC) e do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), que 
acompanharam os casos levados às duas unidades, afirmam que, na verdade, a ocorrência seja uma 
evolução no quadro da febre chikungunya. 
 
A coordenadora das enfermarias pediátricas do Imip e o do HUOC, Nara Cavalcanti, adianta que um 
protocolo de atendimento para essas crianças está sendo elaborado. "As mães devem continuar 
procurando os serviços de urgência para o primeiro atendimento. Se for o caso, podem ser encaminhadas 
para serviços de maior complexidade", menciona. 
 
A infectologista do Huoc, Regina Coeli, disse que, apesar de parecer um sintoma grave, o quadro é brando 
e não proporciona nenhum risco neurológico à criança. "Elas não tiveram acometimento neurológico e o 
desenvolvimento dessas crianças ocorreu muito bem. Umas fizeram o uso de antibiótico, outras não 
precisaram, essas ficaram internadas mais para acompanhar a evolução do quadro", pondera. 
Desde o dia 10 de novembro, 30 crianças, 20 no Huoc e dez no Imip, apresentaram as bolhas na pele. De 
acordo com Coeli, dos quatro casos iniciais da doença, três estavam com chikungunya. "A gente não 
conseguiu coletar o sangue desse quarto", completa. 
 
As bolhas tendem a surgir no terceiro dia do quadro viral e duram cerca de 10 dias para desaparecer por 
completo. O interessante, segundo a médica, é que as bolhas não aparecem no rosto, na palma das mãos e 
nos pés. "Já há registro dessa evolução, das manchas vermelhas do segundo para o terceiro dia. Isso já foi 
datado anteriormente em outras epidemias, principalmente na Índia e na Polinésia, mas aqui no Nordeste 
é a primeira vez", explica a infectologista. 
  
A médica ainda aproveita o momento para acalmar as mães. Ela comenta que a chikungunya, assim como 
todo os sintomas da enfermidade, tem um ciclo a ser cumprido. "As crianças internadas aqui e no Imip não 
tiveram evolução com gravidade. Nós não temos relato de gravidade nesses pacientes", encerra a 
especialista. 
 
Há algumas semanas, a dona de casa Mariana Gabriela Honório, 31 anos, percebeu os sintomas na 
pequena Ester, com apenas 50 dias de nascida. A família é de Arcoverde, no Sertão, mas mãe e filha foram 
atendidas no Hospital Oswaldo Cruz. “Ela começou com umas manchas vermelhas, febre. Aí depois ficou 
com o corpinho cheio de bolhas. Parecia uma queimadura gigante. Fiquei assustada porque eu tive zika na 
gravidez. Mas aí a médica explicou que isso era outra coisa. O pior já passou”, contou, à época, Mariana. 
 
 
 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/12/novo-quadro-viral-e-decorrente-da-febre-chikungunya-e-nao-do-zika.html
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PE REGISTRA PRIMEIRAS MORTES DE BEBÊS COM MICROCEFALIA 
17/12/2015 - 11:12 

 
A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmaram que três bebês com microcefalia morreram em 
Pernambuco. Dois casos ocorreram no Recife e mais um em São Lourenço da Mata, na Região 
Metropolitana do Recife (RMR). 

Esses são os primeiros casos suspeitos de morte por microcefalia no estado. Segundo a secretaria, 
dois bebês já nasceram mortos, na última sexta (11) e quarta-feira (15), com 38 e 40 semanas de 
gestação, respectivamente.  O terceiro veio a óbito também na última quarta, logo após o 
nascimento, com 33 semanas de gestação e diagnóstico de microcefalia intraútero. 

De acordo com a SES, ainda não é possível afirmar que a malformação seja a causa básica dos óbitos, 
que estão sendo investigados.  

No último relatório, Pernambuco contabilizava 920 casos de microcefalia entre os dias 27 de outubro 
e 14 de dezembro, continuando como o estado que mais tem casos em investigação. No Brasil, há 
registros de 29 óbitos de bebês com microcefalia. Foi confirmado um óbito, no Ceará, e descartados 
dois. Outros 26 continuavam em investigação.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leiaja.com/noticias/2015/12/17/pe-registra-primeiras-mortes-de-bebes-com-microcefalia/
http://www.leiaja.com/noticias/2015/12/15/pernambuco-tem-quase-mil-casos-de-microcefalia-notificados/
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ZIKA VÍRUS - BRASIL (ESTADO DE SÃO PAULO), TRANSMISSÃO TRANSFUSIONAL 

CONFIRMADA, INFORMAÇÕES PRELIMINARES, COMENTÁRIOS 
Published Date: 2015-12-17 14:08:50 

 
 
Campinas registra caso de vírus zika após transfusão de sangue 
----------------------------------------------------------------------------------- 
O diretor da Divisão de Hemoterapia do Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de 
Campinas), Marcelo Addas Carvalho, afirmou que um paciente foi infectado pelo vírus Zika em março 
[2015], após receber transfusão de sangue de um doador com a doença [o doador estava 
assintomático no momento da doação, ou seja, não estava doente, mas sim infectado, em período 
de incubação - Mod. RNA]. 
 
Segundo Carvalho, a doença [infecção - Mod. RNA] em ambos os pacientes [doador e receptor. Na 
realidade o receptor apresentou infecção assintomática - Mod. RNA] e a contágio pela transfusão 
estão comprovados, inclusive após análise feita pelo Instituto Adolfo Lutz [por isolamento viral e 
sequenciamento - Mod. RNA]. A secretaria estadual da Saúde não comentou. 
 
Seria o primeiro caso confirmado, no país, de contágio do Zika por transfusão de sangue, segundo o 
infectologista Érico Arruda, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. "É tudo muito novo 
em relação a essa doença. Estamos em fase de conhecê-la melhor", afirmou. A literatura médica 
também tem dois registros de transmissão pelo sêmen. O contágio por transfusão de sangue, que 
seria uma exceção [?? Exceção não, talvez pouco frequente, ou, mais provavelmente, pouco 
reconhecida/identificada - Mod. RNA], ainda está em estudo. O Ministério da Saúde disse que 
investiga a suspeita [já não seria mais suspeita, mas evento confirmado - Mod. RNA]. A Secretaria de 
Estado da Saúde não comentou. 
 
Segundo Carvalho, o doador é um homem de 52 anos, de Sumaré (a 118 km de SP). Esse paciente foi 
o primeiro caso confirmado de Zika no Estado de São Paulo, em maio deste ano [Veja em PRO/PORT> 
Zika vírus - Brasil (04) (SP), caso confirmado, informações oficiais, Secretaria de Estado de Saúde de 
São Paulo. O paciente, que não viajou para fora do Estado, doou sangue no Hemocentro da Unicamp 
sem saber que estava infectado. "Três dias depois, apresentou os sintomas", diz o médico. O homem 
achou que tinha dengue [hipótese inicialmente investigada e descartada laboratorialmente - Mod. 
RNA], mas exames [isolamento viral seguido de sequenciamento - Mod. RNA] comprovaram zika. O 
receptor [que reside em outro município que não Campinas e Sumaré - Mod. RNA] também pegou 
[...foi infectado - Mod. RNA] o vírus, mas sem sintomas. Ambos passam bem [e vêm sendo 
acompanhados no Hospital de Clínicas da UNICAMP - Mod. RNA]. 
 

http://www.promedmail.org/
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