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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 
 
INFLUENZA - BRASIL (ESTADO DE SÃO PAULO), AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS, SÍNDROME 

RESPIRATORIA AGUDA GRAVE, OBITOS .................................................................................................. 3 

OMS ALERTA PARA RESISTÊNCIA CRIADA PELO 'AEDES' AOS INSETICIDAS ............................................ 4 

TAXA DE TRANSMISSÃO DA DENGUE POR TRANSFUSÃO É DE 37,5%, DIZ ESTUDO .............................. 5 

OMS DIZ QUE MÉTODOS TRADICIONAIS DE COMBATE AO ZIKA NÃO ESTÃO FUNCIONANDO .............. 7 

PERNAMBUCO TEM PRIMEIRA MORTE CONFIRMADA POR CHIKUNGUNYA.......................................... 8 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO INVESTIGA CASOS E MORTES POR H1N1 ......................... 10 

GRAVIDADE DA MICROCEFALIA ASSOCIADA AO VÍRUS ZIKA PREOCUPA O GOVERNO ........................ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 / 

 

 

INFLUENZA - BRASIL (ESTADO DE SÃO PAULO), AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS, 
SÍNDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE, OBITOS 
Published Date: 2016-03-05 20:46:50 

 
Brasil tem 84 casos de "gripe aguda" [gripe aguda??? - Mod. RNA] fora de época 
Enquanto os casos de infecção pelos vírus da zika e da dengue ainda são o principal problema que as 
autoridades sanitárias precisam resolver, outra doença - que chegou ao Brasil durante uma 
pandemia - já chama a atenção de médicos e especialistas pela precocidade com que começou a 
ocorrer neste ano [2016]. Desde o começo de janeiro [2016], os casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave associados à gripe A (H1N1) vêm se acumulando no país. 
 
O Estado de São Paulo responde por 90% das ocorrências. Até o final de fevereiro [2016], foram 84 
registros. No total, 11 pessoas morreram em decorrência dessa forma aguda da gripe, segundo o 
Ministério da Saúde. Desses, 76 casos e 9 mortes foram em São Paulo. No mesmo período de 2015, 
nenhum caso associado ao H1N1 foi registrado no país. Ao final de 2015, eram 141 - 33 no Estado de 
São Paulo. 
 
Normalmente a maior ocorrência é esperada para os meses mais frios do ano. O surgimento dos 
casos ainda no verão desperta a atenção das autoridades. "A gripe é uma doença de inverno. 
Claramente não estávamos esperando", diz o infectologista Marcos Boulos, coordenador de Controle 
de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 
 
O vírus A (H1N1) se disseminou pelo mundo em 2009. Até o ano seguinte, segundo a OMS 
(Organização Mundial da Saúde), 19.000 pessoas morreram. Desde então, ele circula no país, assim 
como outras cepas que causam a gripe. No ano passado [2015], a campanha de vacinação foi 
ampliada pelo Ministério da Saúde, uma vez que apenas cinco Estados haviam atingido a meta de 
imunizações do público-alvo ao término do período programado pela pasta. São Paulo não era um 
deles. 
 
De acordo com Boulos, apesar de estarem fora do período esperado, os casos ainda não são em 
número alarmante. O coordenador de Controle de Doenças, no entanto, não descarta a possibilidade 
de recorrer ao ministério para que a vacinação seja antecipada se o número de casos continuar 
evoluindo. 
 
A capital paulista registrou, até o dia 01 de março [2016], 12 casos da forma aguda da gripe [forma 
aguda da gripe??? Provavelmente síndrome respiratória aguda grave - Mod. RNA], segundo a 
Secretaria da Saúde. O ministério declarou que pode haver circulação do vírus em outras épocas do 
ano, já que o país apresenta diferenças geográficas e climáticas em suas regiões e que monitora os 
casos de H1N1 em território paulista junto com a vigilância estadual. 
 
Neste ano, a campanha nacional de vacinação contra a gripe vai de 30 de abril [2016] a 20 de maio 
[20163]. 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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OMS ALERTA PARA RESISTÊNCIA CRIADA PELO 'AEDES' AOS INSETICIDAS 
Publicado em 08/03/2016, às 10h35 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que cresce a resistência do mosquito Aedes aegypti 
contra inseticidas e pede que governos trabalhem contra o vetor da dengue, da zika e da 
chikungunya com controle do uso de produtos químicos.  

"A resistência a inseticidas está se espalhando entre mosquitos", indicou a OMS. "Para minimizar o 
impacto da resistência em programas de controle, decisões adequadas devem ser tomadas", 
declarou a entidade em um novo estudo publicado nesta terça-feira (8).  

Segundo ela, muitos governos têm optado por inseticidas baratos e de impacto moderado para 
evitar gastos elevados. Mas o resultado pode ser o desenvolvimento de mosquitos mais resistentes e 
a necessidade de voltar a usar produtos químicos, desta vez mais caros e afetando a capacidade de 
governos de garantir uma cobertura do programa a toda a área que precisaria ser atingida.  

"O desenvolvimento de resistência leva a uma mudança a opções mais caras, comprometendo a 
cobertura", indicou a OMS.  

Para a entidade, o plano de ação de um combate ao vetor da dengue deve ser acompanhado por 
diferentes métodos. Um deles se refere à rotação de diferentes produtos, idealmente não repetindo 
o mesmo inseticida durante um intervalo de dois anos. 

Se a área geográfica a ser controlada for grande, a OMS sugere que governos usem diferentes 
inseticidas em cada um dos bairros sob alvo de uma operação. 

A OMS também pede que haja um controle de criadouros, ao mesmo tempo em que o inseticida seja 
usado. O uso de redes em casas, roupas adequadas e maior uso de repelente também é sugerido. 

A entidade, porém, admite que a estratégia de diversificar os instrumentos contra o vetor é "de difícil 
implementação, especialmente com uma epidemia ganha força e quando é chave conter o surto". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2016/03/08/oms-alerta-para-resistencia-criada-pelo-aedes-aos-inseticidas-601160.php
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TAXA DE TRANSMISSÃO DA DENGUE POR TRANSFUSÃO É DE 37,5%, DIZ ESTUDO 
8 de março de 2016  

Um estudo publicado este mês no The Journal of Infectious Diseases mostrou que, durante uma 
grande epidemia de dengue, em média, 0,51% das pessoas que compareceu a hemocentros para 
doar sangue estava infectado com o vírus causador da doença, embora não apresentassem sintomas 
durante o procedimento. A pesquisa revelou ainda que 37,5% dos pacientes que receberam as bolsas 
de sangue contaminadas e eram suscetíveis ao vírus (não tinham sido previamente infectados) 
contraíram dengue, mas não foi registrado nenhum caso severo da enfermidade. 

“Na verdade, quando comparamos os pacientes que se infectaram durante a transfusão com aqueles 
que não receberam sangue contaminado (grupo controle), não vimos diferença significativa em 
relação à mortalidade ou mesmo à gravidade de sintomas como febre, mal-estar, sangramento ou 
plaquetopenia [diminuição no número de plaquetas no sangue]. São sintomas comuns tanto em 
portadores de dengue quanto em pacientes transfusionados de maneira geral”, contou Ester Sabino, 
professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e diretora do Instituto 
de Medicina Tropical de São Paulo. 

A pesquisa foi feita com apoio da Fapesp nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e do Recife (PE) durante a 
epidemia de dengue de 2012. O grupo pretende, em breve, iniciar um estudo semelhante para os 
vírus zika e chicungunha. 

Entre os meses de fevereiro e junho de 2012, época em que ocorreu uma grande circulação do 
sorotipo 4 do DENV, todos os doadores do Hemorio e do Hemope foram convidados a participar do 
estudo e a doar uma amostra extra de sangue para análise em busca do RNA viral. Ao todo, foram 
coletadas amostras de 39.134 doadores. O resultado deu positivo em 0,51% dos casos. “Em Recife, 
houve semanas em que até 2% dos doadores estavam infectados com o vírus”, conta Ester Sabino. 

As bolsas de sangue contaminadas com o DENV-4 foram transfundidas em 22 receptores. Desses, 
apenas 16 eram suscetíveis à doença, pois não tinham marcadores de infecção recente por DENV-4. 
Ao final, seis pessoas foram efetivamente infectadas, resultando em uma taxa de transmissão 
transfusional de 37,5%. 

Amostras sanguíneas dos receptores também haviam sido coletadas antes da transfusão para 
confirmar se o vírus foi adquirido durante o procedimento. Os receptores foram acompanhados nos 
30 dias seguintes à transfusão para observação dos sintomas. 

“Este estudo mostrou que, durante grandes epidemias de dengue, ocorrem muitos casos de 
transmissão transfusional. Por que ninguém notava isso? Possivelmente porque o impacto clínico 
não é importante”, avalia Ester. 

 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/03/08/taxa-de-transmissao-da-dengue-por-transfusao-e-de-375-diz-estudo/?boxne10
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/03/08/taxa-de-transmissao-da-dengue-por-transfusao-e-de-375-diz-estudo/
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No entanto, a pesquisadora ponderou que o número final de pacientes contaminados no estudo foi 
pequeno e, portanto, não permite descartar a possibilidade de surgirem casos graves ao avaliar uma 
população maior. 
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OMS DIZ QUE MÉTODOS TRADICIONAIS DE COMBATE AO ZIKA NÃO ESTÃO FUNCIONANDO 
Publicado em: 09/03/2016 12:17 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quarta-feira que o tradicional método de 
pulverizar inseticida não teve impacto significativo sobre o avanço da dengue, o que significa que sua 
eficácia contra o zika vírus, transmitido pelo mesmo mosquito, também pode ser questionada. 
 
Durante um evento para apresentar as conclusões de um estudo sobre o zika, a vice-diretora-geral 
da OMS, Marie-Paule Kieny, afirmou que "faltam evidências" de que os métodos clássicos de 
combate ao mosquito tiveram efeito em reduzir os casos. O mesmo se aplica ao zika vírus, disse. 
 
Os pesquisadores também se questionaram se o uso de técnicas inovadoras, como a introdução de 
mosquitos geneticamente modificados, podem ser necessárias para evitar o surto. Eles disseram, no 
entanto, que o uso de tais ferramentas deve ser avaliada com "extremo rigor". 
 
No mês passado, o OMS declarou que o surto de zika nas Américas era uma emergência global. 
Fonte: Associated Press. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2016/03/09/interna_brasil,631478/oms-diz-que-metodos-tradicionais-de-combate-ao-zika-nao-estao-funciona.shtml
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PERNAMBUCO TEM PRIMEIRA MORTE CONFIRMADA POR CHIKUNGUNYA 
Publicado em: 09/03/2016 07:54  

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou a primeira morte causada pelo 
vírus da chikungunya no estado. Uma idosa de 88 anos morreu no dia 21 de fevereiro deste ano no 
Recife. "A paciente iniciou os sintomas no dia 11 de janeiro, foi levada a um hospital da rede 
particular, onde foi encaminhada para uma unidade de terapia intensiva, evoluindo para a morte", 
detalhou a secretária-executiva de Vigilância à Saúde, Cristiane Penaforte, em entrevista à TV Clube. 
O nome da vítima não foi divulgado a pedido da família. 
 
O óbito foi registrado no boletim apresentado nesta terça-feira, com os dados das arboviroses 
dengue, chikungunya e zika e ainda dos casos de microcefalia, apontados como consequência do 
último vírus. Os números dizem respeito ao período de 1º de agosto de 2015 até o dia 05 de março 
de 2016. Até o momento há 84 óbitos por suspeita de arboviroses. No mesmo período de 2015 
houve a notificação de nove óbitos suspeitos, sendo um confirmado por dengue. 
  
Neste período, os casos notificados de dengue chegaram a 31.481 (4.210 confirmados), distribuídos 
em 179 municípios, o que representa um aumento de 131,70% em relação ao mesmo período de 
2015. Foram notificados 101 casos de dengue com agravamento, com 19 confirmações. 
Em relação à chikungunya foram notificados 9.160 casos suspeitos em 151 municípios. Desses, 226 
foram confirmados e 361 descartados. Em 2015, foram notificados 2.605 casos suspeitos da doença, 
sendo 450 confirmados (três importados, doisno município de Iguaraci e um em Itaíba, todos com 
infecção no estado da Bahia; e 447 confirmados autóctones, sendo 220 na região metropolitana do 
Recife) e 589 casos foram descartados. 
  
Já o vírus zika teve 4.849 casos suspeitos foram notificados, mas ainda não há confirmações de casos 
em 2016. No ano passado, desde o início das notificações obrigatórias, o que aconteceu em 
dezembro, foram notificados 1.386 casos da doença, sendo 46 confirmados em 20 municípios (Bom 
Jardim, Camaragibe, Caruaru, Flores, Goiana, Glória de Goitá, Frei Miguelinho, Ipojuca, Jaboatão dos 
Guararapes, Lagoa do Carro, Manari, Olinda, Paudalho, Paulista, Petrolândia, Recife, São José do 
Egito, Serra Talhada, Surubim e Vertentes). Os exames foram feitos pelo Instituto Evandro Chagas 
(IEC/SVS/MS) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz – PE/CpqAM). 
Microcefalia - No mesmo período, um total de 1.722 casos de microcefalia foram notificados. Destes, 
671 (39%) atendem aos parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a malformação. 
Ao todo, 241 casos foram confirmados como microcefalia e 267 foram descartados, levando em 
consideração o resultado dos exames de imagem dos bebês. 
 
Também foram registrados 17 casos de bebês natimortos e 9 que vieram a óbito logo após o 
nascimento. Nenhum dos casos teve microcefalia como causa básica de morte. Os óbitos foram de 
residentes dos municípios de Recife (2), Ipojuca (3), Agrestina (1), Araripina (1), Barra de Guabiraba 
(1), Belém de São Francisco (1), Bom Jardim (1), Bodocó (1), Calumbi (1), Caruaru (1), Floresta (1), 
Goiana (1), Ipubi (1), Lagoa do Carro (2), Macaparana (1), Olinda (1), Orobó (1), Ouricuri (1), Paulista 
(1), Petrolina (1), São Caetano (1) e São Lourenço da Mata (1). 
 
Desde dois de dezembro, quando a notificação de casos de gestantes com exantemas se tornou 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2016/03/09/interna_vidaurbana,631407/pernambuco-tem-primeira-morte-confirmada-por-chikungunya.shtml
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obrigatória, 117 municípios do Estado notificaram 2.713 casos de gestantes com esse quadro clínico. 
Desse total, 16 gestantes apresentam confirmação de microcefalia intraútero. Vale salientar que a 
notificação das mulheres com exantema não significa, necessariamente, que elas são casos suspeitos 
de dengue, chikungunya ou zika, já que outros fatores podem ter ocasionado as manchas vermelhas 
(rubéola, intoxicação, alergia ou alguma outra virose). O exantema também não é indicativo que a 
mulher terá um bebê com microcefalia. 
 
Em Pernambuco, o Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães/Fiocruz confirmou 68 casos de microcefalia 
relacionados ao vírus zika por detecção do anticorpo IgM no líquido cefalorraquidiano. Os reagentes 
foram fornecidos pelo Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC). Outros 17 casos deram 
negativos e 02 inconclusivos, totalizando 87 testes realizados. 
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO INVESTIGA CASOS E MORTES POR H1N1 
07/03/2016 20h35 

A campanha de vacinação contra a gripe deverá ser adiantada na região noroeste paulista por causa dos 
casos de H1N1 registrados neste começo de ano. A vacinação contra a gripe, que acontece todo ano um 
pouco antes do inverno, também protege os vacinados do vírus H1N1. Em toda região, oito pessoas 
morreram por causa da doença. 
 
Nesta segunda-feira (7), uma equipe da Vigilância Epidemiológica do estado esteve em General 
Salgado (SP), cidade com duas mortes por H1N1, e confirmou o adiantamento da campanha. A secretaria, 
entretanto, descartou a possibilidade de vacinar todo mundo, e não apenas crianças e idosos. 
 
A diretora da Vigilância Epidemiológica, uma médica e uma enfermeira também do estado fizeram uma 
reunião no centro de saúde de General Salgado. A imprensa não teve autorização para acompanhar a 
reunião, que durou cerca de duas horas. A equipe da Vigilância Epidemiológica do Estado analisou os 
registros de H1N1 da cidade  e constatou que os casos foram isolados. 
 
Mesmo assim orientou o município a reforçar as ações de prevenção ao vírus, que já causou a morte de 
duas pessoas na cidade. “Foi orientado uma organização de fluxo no atendimento para ver a possibilidade 
de separar os pacientes com sintomas e quanto ao uso do medicamento para os casos de H1N1 que pode 
ser dado”, afirma Silvia Cristina Ribeiro, coordenadora da saúde na cidade. 
 
A vacinação contra a gripe começa em todo o Estado no dia 30 deste mês, e vai seguir as recomendações 
do Ministério da Saúde. A possibilidade de vacinar todos os moradores, levantada na semana passada, foi 
descartada. “Se a gente tiver uma cobertura grande dos grupos de risco a gente controla a doença e não há 
necessidade de vacinação em massa”, diz a coordenadora. 
 
Os moradores de General Salgado estão assustados. A cidade tem 10 mil habitantes e, além dos dois 
pacientes que morreram com H1N1, outras duas pessoas também  tiveram a doença nesse ano. Fazem 
parte do grupo de risco, que vai ser vacinado de graça, crianças com menos de cinco anos, gestantes, 
mulheres que acabaram de ter filhos, pessoas com mais de 60 anos e quem tem doenças crônicas. A maior 
concentração de casos de H1N1 no noroeste paulista está na região de Catanduva (SP). Neste ano 47 
pessoas tiveram a doença e duas morreram. Em São José do Rio Preto (SP), 11 pessoas tiveram a gripe e 
uma delas morreu. 
 

 

 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2016/03/vigilancia-epidemiologica-do-estado-investiga-casos-e-mortes-por-h1n1.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2016/03/noroeste-paulista-tem-oitava-morte-de-h1n1-confirmada-neste-ano.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2016/03/noroeste-paulista-tem-oitava-morte-de-h1n1-confirmada-neste-ano.html
http://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/cidade/general-salgado.html
http://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/cidade/general-salgado.html
http://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/cidade/catanduva.html
http://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/cidade/sao-jose-do-rio-preto.html
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GRAVIDADE DA MICROCEFALIA ASSOCIADA AO VÍRUS ZIKA PREOCUPA O GOVERNO 

11/03/16 14:52 

 
BRASÍLIA - O governo não tem dúvidas de que a microcefalia associada ao vírus zika é mais grave e danosa do 
que a malformação cerebral causada por outras infecções, como rubéola, HIV, sífilis ou citamegalovírus. 
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Castro, a constatação vem dos estudos que estão sendo realizados, 
conforme o número de casos confirmados da doença avança no país. Ele disse que o padrão verificado nos 
exames de imagem aponta para uma microcefalia “mais profunda”, como pesquisadores têm apontado. 

— O comprometimento do cérebro pela infecção por zika é maior que nas outras causas de infecção. São 
crianças que muito provavelmente, na sua maioria, não terão autonomia e independência para se conduzir, 
precisarão sempre do auxílio de outras pessoas. É uma coisa dolorosa demais — afirmou o ministro.  

A declaração foi dada na saída de um evento de combate ao Aedes aegypti, nesta sexta-feira, em Brasília. 
Primeiro, o ministro foi a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) dar uma palestra a funcionários. Depois, visitou uma 
escola pública da Estrutural, região carente do Distrito Federal. Ao discursar para os alunos, em tom 
professoral, Castro explicou as consequências graves da contaminação do zika por mulheres grávidas, ao 
mesmo tempo em que pediu a colaboração das crianças na eliminação de criadouros: 

— As crianças que têm microcefalia muito provavelmente não vão ter o desenvolvimento da inteligência que 
vocês tiveram, que têm o crânio normal. Não vão desenvolver o cérebro para ser uma criança normal, que 
possa ir para escola, aprender, ser educada. 

Depois do discurso, Castro negou que as declarações façam uma generalização ofensiva das crianças 
acometidas pela microcefalia ou que sejam um prognóstico pessimista demais, diante dos diferentes níveis 
existentes da malformação. Quando se trata do vírus zika, destacou o ministro, o dano tende mesmo a ser 
maior. Por isso, ele defendeu que “com prudência e comedimento para não causar pânico”, as informações, 
mesmo que ruins, têm de ser dadas com total transparência: 

— Temos que passar a informação verdadeira, não podem ter meias palavras — disse Castro.  

O ministro voltou a repetir que “não faltaram nem faltarão” recursos de sua pasta para o combate à zika e à 
microcefalia. Segundo Castro, em 2016, há R$ 1,8 bilhão para ações de vigilância à saúde, na qual o combate ao 
Aedes aegypti está, além de um crédito de R$ 500 milhões feito por emenda. Se não for suficiente, de acordo 
com Castro, ele pode remanejar verbas de outros programas ou ainda pedir, via medida provisória, recursos 
adicionais. Mas voltou a dizer que não há falta de dinheiro para o “maior” problema atual do Brasil: 

— O Brasil não tem nenhum problema tão grave, tão importante, quanto o da zika e da microcefalia.  

 

 

 

http://extra.globo.com/noticias/rio/gravidade-da-microcefalia-associada-ao-virus-zika-preocupa-governo-18854454.html

