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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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PERNAMBUCO REGISTRA SETE MORTES POR H1N1 
Por Agência Brasil | 06/05/2016 17:41 

 
Subiu para sete o número de mortes em Pernambuco provocadas pelo vírus H1N1. Quatro casos 
foram em Recife e os outros em Olinda, Caruaru e Palmares. Em todas as ocorrências, as mortes por 
Síndrome Respiratório Aguda Grave (SRAG) tiveram a relação com o vírus confirmada. Os números, 
divulgados nesta sexta-feira (6) pela Secretaria de Saúde do Estado, correspondem a casos 
registrados até o último sábado (30). 

Outras 12 mortes em decorrência da síndrome respiratória continuam em investigação, e em cinco 
casos a relação com o H1N1 já foi descartada. 

Todas as mortes por SRAG são obrigatoriamente registradas pelos serviços de saúde. A síndrome 
pode ser causada por diversos vírus, entre eles o H1N1. Até fungos podem causar a doença. Em 
2015, até o fim de abril, 16 pessoas morreram por conta da síndrome no Estado, mas nenhuma 
relacionada ao H1N1. 
 
A secretaria estadual também divulgou um balanço da vacinação contra H1N1. Até a manhã desta 
sexta-feira (6), Pernambuco já havia imunizado pouco mais da metade do público-alvo, de 2,09 
milhões de pessoas. Foram vacinados 1.077.160 de pernambucanos dos grupos prioritários, ou seja, 
51,39% do total. A campanha nacional segue até 20 de maio, e a expectativa é vacinar, no mínimo, 
80% do público-alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-05-06/pernambuco-registra-sete-mortes-por-h1n1.html
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ANGOLA JÁ REPORTOU MAIS DE 2,1 MIL CASOS SUSPEITOS DE FEBRE-AMARELA 
06/05/2016 

 
 

Segundo a OMS, até o meio da semana haviam sido registadas 277 mortes no país; 70% dos 

pacientes são de Luanda; três nações tem casos de febre-amarela "exportados" de Angola: China, 

Quénia e RD Congo. 

Num período de cinco meses, o Ministério da Saúde de Angola reportou mais de 2,1 mil casos 

suspeitos de febre-amarela. A Organização Mundial da Saúde, OMS, apresentou o balanço esta 

sexta-feira. 

Desde o início de dezembro, 277 pacientes morreram e foram confirmados em laboratório mais de 

600 casos. A OMS destaca que 70% das pessoas com a doença são da província de Luanda, mas 

existe a suspeita de febre-amarela em todas as províncias do país. 

Transmissão 

Apesar das campanhas de vacinação, que já beneficiaram 6 milhões de angolanos, o vírus continua a 

circular em Luanda e noutras províncias. A OMS revela também que três países confirmaram casos 

de febre amarela "exportados" de Angola: China (11), Quénia (2) e República Democrática do Congo 

(37). 

Além de Angola, o governo da RD Congo também declarou o surto de febre amarela. Uganda e 

Namíbia são outros países que registaram casos. 

Riscos 

Segundo a OMS, o vírus em Angola e na RD Congo está concentrado nas principais cidades e chegou 

às zonas urbanas após uma enorme circulação entre macacos nas florestas. 

A OMS continua a considerar a situação em Angola como motivo de forte preocupação, uma vez que 

os casos estão a aumentar, mesmo com as campanhas de vacinação. O risco da febre-amarela se 

espalhar para mais países é avaliado como alto. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2016/05/angola-ja-reportou-mais-de-21-mil-casos-suspeitos-de-febre-amarela/#.VzDWttIrIdV
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ZIKA VÍRUS - DIAGNOSTICO LABORATORIAL, NOVO MÉTODO, PERSPECTIVA 
Published Date: 2016-05-07 23:24:36 
 
 

Cientistas norte-americanos desenvolveram um novo teste, mais barato e rápido, para diagnosticar a 

infecção pelo vírus da zika a partir de amostra de sangue ou saliva. O teste custa menos de US$ 1 por 

paciente e apresenta o resultado a partir da mudança de cor de uma superfície de papel - de forma 

análoga aos populares testes de gravidez. O novo método foi adaptado a partir de um teste 

diagnóstico desenvolvido para o vírus Ebola. 

 

O estudo que descreve o novo teste foi publicado nesta sexta-feira, 6 [maio/2016], na revista 

cientifica Cell, por uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade de Harvard e do Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Segundo os autores, o novo método diagnóstico foi testado 

em macacos e é uma prova de conceito para o desenvolvimento futuro de um teste desse tipo em 

humanos. 

 

De acordo com o coordenador do estudo, James Collins, do Departamento de Engenharia Biológica 

do MIT, o novo método detecta o vírus nas concentrações mais baixas já registradas até hoje e é 

capaz de distinguir o vírus da zika de outros muito semelhantes, como o da dengue. Outra vantagem 

é que o teste pode ser armazenado em temperatura ambiente. "Temos um sistema que poderia ser 

amplamente distribuído e usado em campo, com baixo custo e necessidade de muito poucos 

recursos", afirmou Collins. 

 

Atualmente, o diagnóstico é feito a partir de testes sorológicos - que verificam se o paciente 

apresenta anticorpos contra o zika em sua corrente sanguínea - ou com o exame molecular 

conhecido como reação de cadeia de polimerase (PCR, na sigla em inglês), que detecta pedaços do 

genoma do vírus no sangue do paciente. Esses testes, no entanto, podem ser caros, levar semanas 

para apresentar o resultado, ou não serem capazes de distinguir com precisão entre os vírus da 

dengue e da zika. 

 

"Um dos principais problemas nesse campo é ser capaz de distinguir o que têm os pacientes que 

vivem em áreas onde ambos os vírus estão circulando", afirmou outro dos autores do estudo, Lee 

Gehrke, do Instituto de Ciência e Engenharia Médica do MIT. 

 

O novo método se baseia em uma tecnologia desenvolvida pela equipe de Collins para detectar o 

vírus Ebola. Em outubro de 2014, os cientistas demonstraram que poderiam criar redes sintéticas de 

genes e instalá-las em pequenos discos de papel. Essas redes de genes podem ser programadas para 

detectar uma sequência genética específica, fazendo o papel mudar de cor. 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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Depois do início da epidemia de zika no Brasil, espalhando-se para outras partes do continente, os 

cientistas resolveram adaptar o método ao diagnóstico da doença. "Em poucas semanas, 

desenvolvemos e validamos com relativa rapidez uma plataforma barata para o diagnóstico da zika", 

disse Collins. 

 

Os sensores instalados nos discos de papel podem detectar 24 sequências diferentes do RNA (código 

genético) do genoma do vírus zika. Quando a sequência alvo de RNA está presente, uma série de 

interações é desencadeada, fazendo o papel amarelo se tornar roxo. A mudança de cor pode ser 

vista a olho nu, mas os cientistas também desenvolveram um leitor eletrônico que pode tornar mais 

fácil quantificar a alteração, especialmente em casos nos quais o sensor detecta mais de uma 

sequência de RNA. 

 

A equipe de cientistas testou o novo método utilizando sequências sintetizadas de RNA 

correspondentes ao genoma do zika, que foram então adicionadas ao plasma de sangue humano. Os 

cientistas mostraram que o método pode detectar concentrações muito baixas do RNA viral, 

distinguindo o vírus da zika do vírus da dengue. 

 

Os testes foram feitos em macacos infectados com o vírus zika, já que amostras de pacientes 

humanos afetados pela atual epidemia da doença são difíceis de obter. Eles concluíram que nessas 

amostras o teste era capaz de detectar o RNA viral em concentrações de duas a três partes por 

quatrilhão. 

 

Os cientistas acreditam que a mesma abordagem poderá ser adaptada no futuro para novos vírus 

que ainda possam surgir. Collins espera formar equipes maiores com outros cientistas para 

desenvolver a tecnologia para um diagnóstico comercial de zika. "Fizemos uma bela demonstração 

de prova de princípio, mas ainda é preciso trabalhar mais e realizar mais testes para garantir a 

segurança e a eficácia do método, antes que ele seja de fato utilizados. Mas não estamos muito 

longe disso", afirmou Collins. 
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PE APRESENTA 26% DOS CASOS DE BEBÊS COM MICROCEFALIA DO BRASIL 
09/05/2016 05h47 

Nenhum outro estado brasileiro reúne tantos casos confirmados de microcefalia quanto 
Pernambuco, que possui 339 crianças com diagnóstico positivo para a malformação cerebral. Das 
1.271 confirmações de microcefalia no país, 26% são de bebês pernambucanos. Quando comparada 
com os dados da Região Nordeste, que apresenta 1.152 casos confirmados, Pernambuco responde 
por 29% das confirmações. 
 
No ranking regional, Pernambuco é seguido pela Bahia, que tem 232 bebês com microcefalia. 
Dividem o 3º lugar no Nordeste dois estados: Maranhão e Paraíba, cada um com 115 confirmações 
da malformação. As outras quatro regiões do Brasil somam 119 casos confirmados, sendo 63 no 
Sudeste, 34 no Centro-Oeste, 16 no Norte e 6 no Sul. Os dados se referem até o dia 30 de abril deste 
ano e integram o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado em 4 de maio. 
Em uma semana, Pernambuco registrou 29 novas notificações de bebês com suspeita de 
microcefalia. Desde o dia 1º de agosto de 2015 até o dia 30 de abril de 2016, o total de notificações 
no estado é de 1.912, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) no 
dia 3 de maio. Com relação às suspeitas descartadas, Pernambuco apresenta 920. 
 
Já o número de casos de microcefalia ligada ao vírus da zika subiu para 153 no estado. A constatação 
foi feita através de exames laboratoriais feitos pelo Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães/Fiocruz e o 
Instituto Evandro Chagas. Ao todo, foram realizados 243 testes, dos quais 87 foram negativos e três 
foram inconclusivos. 
Ainda de acordo com a SES, foram registrados 28 casos de bebês natimortos e 26 que faleceram logo 
depois do nascimento, somando 54 óbitos. A pasta ainda informou que 4.088 gestantes com 
exantemas na pele foram notificadas desde o dia 2 de dezembro de 2015 até 30 de abril de 2016. 
Dentro desse total, houve 23 detecções de microcefalia intra útero. Apesar das notificações, a SES 
esclarece que as manchas vermelhas no corpo de mulheres grávidas não significam, 
necessariamente, a confirmação do diagnóstico de microcefalia no bebê. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/05/pe-apresenta-26-dos-casos-de-bebes-com-microcefalia-do-brasil.html
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MALÁRIA - ANGOLA (LUANDA), SURTO, OBITOS 
Published Date: 2016-05-08 00:07:28 
 
 

Surto de malária matou 850 pessoas em Luanda apenas entre janeiro [2016] e março [2016] 
 
O assunto foi hoje [04/maio/2016] abordado em reunião organizada pelo Governo da Província de 
Luanda, com a participação do ministro da Saúde, Luís Sambo, e diretores de repartições de saúde 
comunais, municipais e distritais. 
 
Em declarações à imprensa, no final da reunião, a diretora provincial de Saúde de Luanda, Rosa 
Bessa, disse que o aumento considerável de casos e de óbitos por malária, no primeiro trimestre 
deste ano [2016], deve-se às chuvas intensas iniciadas em finais de 2015. 
 
Segundo Rosa Bessa, o surto de malária tem atingido maioritariamente crianças dos 5 aos 15 anos, 
com necessidade de transfusões sanguíneas, devido ao quadro anêmico que apresentam. 
 
Em 2015, as estatísticas indicam o total de 130.829 casos e 450 óbitos nos meses de janeiro, 
fevereiro e março, o que representa quase o dobro do número de mortes. 
 
O município de Viana é o mais afetado, de acordo com Rosa Bessa, quer na epidemia de malária quer 
na epidemia de febre amarela, por ser o mais populoso e apresentar igualmente condições propícias 
para que assim aconteça, nomeadamente o fraco saneamento básico, a presença de vários charcos, 
que muito contribuem para o aumento da população de mosquitos causador da doença. 
 
Rosa Bessa destacou que continua a decorrer a luta anti-vetorial, as ações de pulverização das áreas 
e a fumigação intra-domiciliar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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JUIZ DE FORA TEM O MAIOR NÚMERO DE MORTES POR DENGUE EM MG, DIZ SES 

 

Atualizado em 11/05/2016 09h24 
 

Juiz de Fora é o município com maior número de mortes por dengue em Minas Gerais em 2016. Dos  

87 óbitos em 31 cidades, 23 ocorreram na cidade da Zona da Mata, segundo o Boletim 
Epidemiológico do Estado divulgado nesta terça-feira (10). A Prefeitura divulgou que há 12.500 casos 
prováveis da doença, sendo 675 a mais do que na semana passada. 

O G1 aguarda retorno da Secretaria Municipal de Saúde para saber se a Prefeitura foi informada de 
quais casos em investigação foram confirmados; se haverá reforço de medidas preventivas nos locais 
onde estas pessoas viviam e se o fato da confirmação de mais mortes vai alterar o trabalho de 
combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. 

Epidemia na Zona da Mata. 

Por causa dos registros em Juiz de Fora, o número de mortes na Zona da Mata subiu de 23 para 32. 

Os outros casos foram registrados em Espera Feliz, Estrela Dalva, Recreio, Santo Antônio do 
Aventureiro e São João Nepomuceno, com um óbito cada um, de acordo com os dados do Estado. 
Além Paraíba e Bicas tiveram duas mortes. 

No Estado, 160 óbitos estão em investigação, mas não foi informado em quais cidades. 

Não houve alterações nos registros de zika, que foi diagnosticada em 11 pessoas, sendo dez 
gestantes em Ubá, Juiz de Fora e São João Nepomuceno e um paciente em Cataguases. 

Segundo o boletim do Estado, dos 33 casos de febre chikungunya em Minas Gerais, 20 foram 
infectados na cidade de origem. Seis deles foram confirmados em Além Paraíba. De acordo com a 
Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, foram registrados quatro casos de febre chikungunya 

A Prefeitura divulgou a programação dos carros fumacê entre quarta-feira (11) e domingo (15). Nesta 
quarta, a previsão era de que os carros passassem até as 9h nos bairros Nova Era, Nossa Senhora 
Aparecida, Santa Rita e Santa Cruz. Das 17h às 21h, eles vão percorrer as ruas de Benfica, Vila 
Esperança, Monte Castelo, Carlos Chagas, Manoel Honório e Ladeira. 

A orientação é manter as janelas abertas, abrigar os animais de estimação no interior das casas ou 
em local seguro e tampar os alimentos. Em caso de vento forte e chuvas, as ações serão 
interrompidas. 

http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/05/juiz-de-fora-tem-o-maior-numero-de-mortes-por-dengue-em-mg-diz-ses.html
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ARBOVIROSES AFETAM DOAÇÕES DE SANGUE 
Recife, 13 de Maio de 2016 

 
O aumento de casos de arboviroses em Pernambuco afetou de forma significativa as doações de 
sangue. O protocolo do Ministério de Saúde determina um intervalo de 30 dias para doar após parar 
de sentir qualquer sintoma. Desde o início do ano, as médias de doação por dia na Fundação de 
Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) caíram cerca de 30%. Com mais de 1,8 mil 
casos, o Estado é líder em notificações de microcefalia relacionadas ao zika no País. Os registros de 
chikungunya e dengue ultrapassam oito mil e doze mil respectivamente. 

"Geralmente recebemos 300 doações por dia, mas desde o começo do ano, muito dos nossos 
doadores adoeceram. Com esse mês de chuvas, a queda foi ainda maior. Tem dias que apenas 120 
pessoas doam”, lamenta a coordenadora do Hemope, Josinete Gomes 

Devido ao alto número de casos suspeitos no Interior, campanhas extras em municípios, igrejas e 
faculdades também deixaram de ser montados. Nesse momento, o Hemope pede doação de todos 
os tipos de sangue para evitar adiamento de cirurgias pela baixa. 

Apesar do esvaziamento da queda no número de doadores, ainda existem aqueles que doaram uma 
vez e voltaram para ajudar a salvar vidas. Este é o caso do soldador Josenilton França da Silva, 37, 
estava doando sangue pela segunda vez. Na primeira foi ao Hemope por conta da cirurgia da mãe. 
Passada a necessidade, o filho voltou. "É bom ajudar o próximo e a gente nunca sabe quando vai 
precisar", disse. 

Já a autônoma Nazaré de Oliveira, 43 anos, doou pela primeira vez por necessidade, mas voltará em 
quatro meses conforme a orientaram. "Eu gostei da sensação. Nunca tinha me ocorrido vir e agora 
que a minha vizinha vai passar por uma cirurgia, vi que não é um bicho de sete cabeças. É bom saber 
que você pode ajudar alguém", contou. 

Os bancos de sangue podem ser abastecidos por pessoas entre 16 e 69 anos com mais de 50Kg e com 
boa saúde. Os menores de 18 anos devem apresentar o consentimento formal do responsável. Quem 
não teve Hepatite, Malária ou Doença de Chagas, nem tenha risco acrescido para doenças 
sexualmente transmissíveis como Sífilis e AIDS e pretende ser um doador, deve apresentar 
documento de registro oficial para efetuar a ação. É importante ter se alimentado bem e estar 
descansado. A hidratação dos doadores também é reforçada no Hemope. 

O Centro Coordenador do Hemope fica nas Graças e recebe doadores de segunda a sábado das 7h15 
às 18h, inclusive nos feriados. Quem mora no interior vai encontrar centros regionais nas cidades de 
Petrolina, Ouricuri, Serra Talhada, Salgueiro, Arcoverde, Caruaru e Garanhuns. Doações também 
podem ser agendadas em comunidades e empresas através do 0800-081-1535. Dúvidas também 
podem ser tiradas pelo disque doação. 

http://www.folhape.com.br/cotidiano/2016/5/arboviroses-afetam-doacoes-de-sangue-0225.html
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CASOS DE AIDS TÊM CRESCIMENTO DE 22% EM SOROCABA 
13/05/16 | Equipe Online 
 

Os casos de aids em Sorocaba aumentaram, segundo informou a Secretaria da Saúde (SES) de 
Sorocaba, no início da noite desta sexta-feira (13). De acordo com dados dos exames realizados no 
Centro de Testagem e Acolhimento (CTA), em 2015, houve um crescimento de 22% nos novos casos 
no município com relação ao ano interior. Segundo a Secretaria, número de heterossexuais 
infectados pela doença também teve aumento.  
Ao todo, no ano passado foram 187 casos notificados de HIV em Sorocaba. Desses, 147 eram homens 
e 40 mulheres. Em 2014, a SES registrou 146 confirmações da doença: 126 pacientes eram do sexo 
masculino e 20, do feminino.   
Conforme a coordenadora do programa municipal DST/AIDS/Hepatites Virais, Viviane Ruiz Shibuya, o 
aumento de casos se deve, inicialmente, ao trabalho que é desenvolvido pelo CTA no que se refere 
ao aumento de diagnósticos. Segundo ela, a unidade auxilia no combate ao preconceito e, por isso, 
muitas pessoas que tinham vergonha de assumir que têm DST, passaram a procurar o serviço.  
  Para Viviane Ruiz Shibuya, esses números não significam, necessariamente, que houve aumento nos 
casos agora. "O que acontece é que, de um tempo para cá, as pessoas começaram a procurar mais o 
tratamento. Muitas pessoas contraíram a doença há muito tempo, mas não faziam exames, por isso 
esse número não estava contabilizado", explica.  
 Paralelo a isso, Viviane acredita que alguns novos casos podem ter sido motivados, principalmente, 
pelo fato dos jovens não terem medo de contrair a doença. "Quem tem entre 15 e 30 anos, 
aproximadamente, não viveu a época em que teve o surto de Aids, que os famosos morriam devido à 
doença. Por conta disso, a Aids acaba sendo esquecida por eles, que não se previnem", ressalta.  
 
 Quem tem mais de 30 anos, acredita Viviane, toma muito mais cuidado. "Essa geração carrega o 
medo que vivenciou quando a Aids explodiu, sabe das consequências dessa doença, coisa que a 
juventude não presenciou." O número de novos casos em heterossexuais também aumentou. Em 
2015, foram registrados 26 pacientes a mais se comparado a 2014. A alta reportada foi de 32,5%. O 
número de homossexuais e bissexuais com a doença se manteve no mesmo período: 71 e 13 casos, 
respectivamente.  
 
 Diagnóstico e tratamento  
 
 O CTA está localizado na rua Manuel Lopes, 220, na Vila Hortência, no mesmo prédio do Serviço de 
Atendimento Municipal Especializado (Same), fato que, ainda conforme Viviane, é um ponto positivo 
para o tratamento. "Nós do CTA fazemos os testes e, caso seja detectada alguma doença, passamos 
para o Same imediatamente e a pessoa já sai daqui com retorno agendado", explica.  
 Qualquer munícipe pode realizar os testes rápidos sem que haja encaminhamento de alguma 
Unidade Básica de Saúde (UBS). O CTA oferece testes diagnósticos de HIV e triagem para sífilis e 
hepatites virais B e C. Os testes são gratuitos e feitos em conformidade com normas definidas pelo 
Ministério da Saúde (MS).  
 
 

http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/699431/casos-de-aids-tem-crescimento-de-22-em-sorocaba
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 Conforme Viviane, inicialmente é feito o pré-aconselhamento, momento no qual os profissionais 
abordam os riscos que a pessoa corre a partir da relação sexual sem proteção. Depois disso, é 
realizado o exame. O resultado demora em média 40 minutos para sair. "Se der negativo, nós 
orientamos sobre a prevenção e os cuidados que devem ser tomados. Caso dê positivo, a conversa é 
um pouco mais longa. Nós falamos sobre o tratamento e encaminhamos diretamente ao Same", 
conta.  
 O tratamento não é tão simples e Viviane afirma que ainda existe muito preconceito. "A maioria dos 
pacientes não quer ser identificada, então nós garantimos o anonimato. Por conta do preconceito 
que muitas pessoas não necessariamente sofrem, mas têm medo de sofrer, não são todas que nos 
procuram que podem estar doentes. Às vezes, só ficamos sabendo de portadores do HIV depois do 
óbito", ressalta.  
 De acordo a enfermeira do CTA, Eleni Valentim dos Santos, leva em média 30 dias para detectar uma 
Doença Sexualmente Transmissível. "Caso seja a primeira relação sexual da pessoa, que possa trazer 
algum risco de DST, nós aconselhamos que o exame seja feito em média 30 dias depois. Mas, se o 
paciente já tiver uma vida sexual ativa, nós fazemos o teste para diagnosticar possíveis doenças 
transmitidas em relações anteriores", explica.  
 Prevenir é a solução   
 Segundo Eleni, o objetivo com o aconselhamento é que os pacientes tenham consciência dos riscos e 
se previnam. "Infelizmente, não conseguimos isso com todos. Muitos voltam aqui com frequência 
para fazer os testes, o que significa que continuam tendo relações sexuais sem preservativos. Uma 
hora ou outra eles vão contrair alguma doença", alerta.  
 Eleni conta que não são todos os pacientes que fazem exame que não se previnem no dia a dia. 
"Pode acontecer algum imprevisto, como estourar o preservativo, por exemplo. O problema é que 
muitos não usam e têm consciência disso. A gente tem que tentar virar amigo deles e aconselhar sem 
que eles se sintam invadidos".  
 Mesmo assim ela acredita que este cenário pode mudar. "A gente tem que confiar no nosso 
trabalho. Nós conversamos e tentamos fazer com que a situação não se repita. Nem sempre é 
possível, mas estamos lutando para que as pessoas entendam a necessidade do cuidado prévio", 
esclarece. (Secom Sorocaba) 
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DENGUE: UMA LUTA DE 30 ANOS 
Publicado em 14/05/2016, às 14h00 

“A Sucam fazia bloqueios em Palmares (Zona da Mata Sul), município situado no limite com Alagoas, 
que teve casos de dengue antes de Pernambuco. No porta-malas dos carros, era colocado inseticida 
antes de se entrar em território pernambucano”, lembra Marli. Segundo ela, o controle foi essencial 
para fazer com que o período de 1988 a 1994 fosse marcado pela ausência de registros de dengue no 
Estado.  
 
Em 1995, contudo, desponta a segunda epidemia em Pernambuco e, no ano seguinte, surgem os 
primeiros casos de dengue hemorrágica. Em 1997, a doença faz complicações neurológicas, as 
mesmas relatadas atualmente após quadros de chicungunha e zika, como meningoencefalite e 
síndrome de Guillain-Barré. Mas foi em 2002 que o Estado passou por uma epidemia explosiva, com 
a entrada de mais um vilão: o sorotipo 3 da dengue, responsável pela notificação de 116 mil casos. 
Foi o sorotipo 3 da dengue que surpreendeu o médico Carlos Brito durante produção da sua tese de 
doutorado em 2007. 
 
Naquele ano, ele também precisou cuidar do seu próprio adoecimento: a dengue que se complicou. 
“A forma grave, se bem tratada, proporciona risco pequeno de morte. Por outro lado, em 1% dos 
casos, há evolução para o óbito, mesmo quando fazemos tudo o que podemos. Então, fiquei 
angustiado”, relembra Brito.  
 
Na mesma época em que ele teve dengue, sua filha Luíza, hoje com 15 anos, também adoeceu pelo 
vírus. “As arboviroses são democráticas”, diz o médico, cuja esposa, a pediatra Rita Moraes, também 
foi acometida pela dengue, mas uma década antes, em 1997, quando estava grávida da filha do 
meio, Marina, 18. “Rita não teve complicações”, conta o médico. “A doença mostrou que sempre 
que um vírus transmitido por mosquito entrar no Brasil, haverá acometimento de maneira uniforme 
em todo o território. Em um ano, o zika já está em todas as unidades federativas. Com mais três 
anos, teremos para chicungunha e zika, o cenário semelhante à dengue, com toda a extensão do País 
atingida igualmente pelos novos vírus”, alerta Brito. 

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/saude/noticia/2016/05/14/dengue-uma-luta-de-30-anos-235702.php

