
       

PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

  

  

 

 

 

 

 

CLIPPING 

 

 

 

 

 

Recife 

 31/07/2016 



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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TRANSMISSÃO DA ZIKA POR PERNILONGO COMUM REQUER MUDANÇA 'RADICAL' EM 

MEDIDAS DE CONTROLE 
24/07/2016 08h06  

A bióloga Constância Ayres, da Fiocruz Pernambuco, fez uma descoberta inédita que tem o potencial 
de proporcionar um salto no conhecimento dos cientistas sobre o vírus Zika, e mudar radicalmente a 
estratégia brasileira de prevenção dele. 

Ayres conseguiu encontrar, pela primeira vez, pernilongos carregando o vírus na natureza. 

Na quinta-feira, a Fiocruz anunciou oficialmente que o mosquito Culex quinquefasciatus, conhecido 
como muriçoca ou pernilongo doméstico, também pode transmitir o vírus que causa microcefalia e 
malformações em bebês. 

Até então, cientistas acreditavam que o mosquito Aedes aegypti era o principal vetor do vírus no 
Brasil. Agora, de acordo com Ayres, os cientistas precisam determinar qual das duas espécies é a 
mais importante na epidemia de Zika no Brasil. 

Durante o anúncio, a Fiocruz afirmou que, até que se compreenda a importância do pernilongo na 
epidemia, a política de controle da Zika continuará focada no Aedes aegypti. 

Mas dependendo dos resultados, seria necessária uma "mudança radical" na atual estratégia atual 
de controle da epidemia, afirma a pesquisadora. 

"Não existem estratégias de controle do Culex no Brasil. Isso vai ter de mudar radicalmente", diz. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2016/07/24/transmissao-da-zika-por-pernilongo-comum-requer-mudanca-radical-em-medidas-de-controle.htm
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ZIKA VÍRUS É ENCONTRADO EM ESPERMA DE FRANCÊS 3 MESES APÓS INFECÇÃO 
22/07/2016 17:47  

 
Um artigo publicado nessa quinta-feira (21) na revista médica "The Lancet" confirmou que o zika 
vírus foi detectado no esperma de um francês 93 dias após ele ter tido os primeiros sintomas da 
infecção. 

A nova descoberta é um recorde nos estudos sobre sobrevivência do zika vírus no corpo humano. A 
marca anterior era de 62 dias. 

De acordo com o artigo, o homem foi contaminado após uma viagem à Tailândia no final de 2015. Na 
época, ele apresentou sintomas como fraqueza, dores musculares e conjuntivite, todos associados à 
doença. Além disso, o paciente sofria de câncer e isso o fez decidir congelar seu esperma. O sêmen 
armazenado foi analisado por um laboratório e testou positivo para a presença do vírus da zika. 

Os médicos também testaram amostras de urina e sangue do paciente, mas não encontraram 
nenhum vestígio do vírus. 

Apesar de não ser comum, a transmissão do zika vírus pode acontecer através de relações sexuais ou 
contato com sangue infectado. Por isso, órgãos como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos (CDC) recomendam que homens infectados não façam sexo sem proteção por 
pelo menos seis meses após a infecção. 

De acordo com estatísticas do CDC, pelo menos 14 pessoas foram infectadas com zika vírus nos 
Estados Unidos até o último dia 13 através de relações sexuais. 

"As recomendações dos CDC devem ser regularmente atualizadas para levar em conta a evolução da 
pesquisa científica sobre o zika, especialmente à luz dessa descoberta, que mostra que o vírus pode 
permanecer no esperma durante vários meses", sugere o artigo da "The Lancet". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-07-22/zika-virus.html
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COLÔMBIA DECLARA FIM DA EPIDEMIA DO VÍRUS DA ZIKA 
Publicado em 25/07/2016 , às 19 h29 

As autoridades colombianas declararam fim à epidemia do vírus da zika no país, que era a segunda 
região do mundo mais afetada pela doença. O Ministério da Saúde colombiano afirmou que os casos 
de contaminação pelo vírus vêm caindo para um ritmo de 600 pessoas infectadas por semana. 
Quando a epidemia atingiu o auge, em fevereiro, o número era dez vezes maior. Desde que o vírus 
da zika chegou na Colômbia, em setembro de 2015, houve mais de 100 mil casos reportados, mas os 
testes em laboratório confirmaram apenas 9 mil. 

Apesar do risco mais baixo de infecção, as autoridades reforçaram que o vírus não vai desaparecer 
completamente. Além disso, há mais de 17 mil grávidas diagnosticadas com zika que ainda vão dar à 
luz, o que significa que o número de bebês nascidos com deformações relacionadas ao vírus pode 
aumentar nos próximos meses. Neste ano, 150 crianças nasceram com microcefalia na Colômbia. 

O aumento de defeitos congênitos tem sido mais notável no Brasil, que sofreu mais com a epidemia 
de zika. A chegada tardia do vírus na Colômbia permitiu que as autoridades preparassem campanhas 
de conscientização direcionadas especificamente a mulheres pobres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.ne10.uol.com.br/mundo/noticia/2016/07/25/colombia-declara-fim-da-epidemia-do-virus-da-zika-628013.php
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MT TEM 81 MUNICÍPIOS COM ALTO RISCO DE TRANSMISSÃO DO VÍRUS DA ZIKA 

25/07/2016 21h11  

Alarmante de transmissão da doença, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela 
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). Os dados levam em conta as notificações feitas ao estado 
até o dia 18 de julho. O vírus da zika, assim como a dengue e a febre chikungunya, é transmitido pelo 
mosquito Aedes aegypti. 

Conforme o boletim, Mato Grosso já contabiliza 23.153 casos suspeitos de vírus da zika em 120 
municípios. O número de notificações é 138,2% maior do que o total de notificações feitas em todo o 
ano de 2015, quando 9.717 casos foram registrados. Além disso, segundo o levantamento, do total 
de casos deste ano, 361 foram registrados em gestantes, o que pode resultar em microcefalia no 
recém-nascido. 

As duas outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti também apresentaram aumento 
significativo este ano. Até o dia 18 de julho, foram registrados 25.934 casos de dengue, um aumento 
de 21% em comparação ao mesmo período de 2015, quando foram registradas 20.465 notificações. 

O boletim ainda aponta que quatro mortes por dengue foram confirmadas em Cuiabá e nos 
municípios de Juína, Sinop e Tangará da Serra. Além disso, 128 municípios já tiveram casos da doença 
notificados, e, dentre eles, 88 municípios possuem alto risco de transmissão da doença. 

Já os casos de febre chikungunya notificados este ano, que somam 1.257, representam aumento de 
286% em relação aos casos registrados em todo o ano passado, quando 325 notificações foram 
feitas. Em todo o estado, os casos foram registrados em 62 municípios, sendo que três deles estão 
classificados como de alto risco para transmissão da doença. 

Por causa do Com 709 casos de vírus de zika registrados a cada 100 mil habitantes, Mato Grosso está 
com risco aumento de notificações das três doenças em Mato Grosso, o estado está em situação de 
alerta, conforme o boletim. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/07/mt-tem-81-municipios-com-alto-risco-de-transmissao-do-virus-da-zika.html
http://g1.globo.com/mt/mato-grosso/cidade/cuiaba.html
http://g1.globo.com/mt/mato-grosso/cidade/juina.html
http://g1.globo.com/mt/mato-grosso/cidade/sinop.html
http://g1.globo.com/mt/mato-grosso/cidade/tangara-da-serra.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/mato-grosso
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ELIMINAÇÃO DO SARAMPO NO BRASIL TERÁ RECONHECIMENTO INTERNACIONAL 
Publicado em 26/07/16 10:58 

O sarampo está eliminado no Brasil. O anúncio foi feito durante visita ao Brasil da presidente da 
Comissão Nacional de Especialistas para a Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola 
Congênita (SRC), Merceline Dahl-Regis: o último caso relatado no país foi no Ceará, em julho de 2015. 
A expectativa agora é que, até o final de 2016, o Brasil receba o certificado de eliminação do 
sarampo pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e, com isso, ficará reconhecida a eliminação da 
transmissão da doença em todo o continente americano, primeira região do mundo onde isso 
acontece. O mesmo ocorreu, em 2015, com a rubéola e a síndrome da rubéola congênita. 

“O Ministério da Saúde, junto com a Secretaria Estadual e municipais de Saúde no Ceará, buscaram 
sempre agir de forma oportuna para enfrentar e garantir a interrupção da cadeia de transmissão do 
sarampo. Isso demonstra a eficiência do trabalho integrado feito pelo monitoramento e a vigilância 
dentro do Sistema Único de Saúde do Brasil”, argumentou o secretário Executivo, Antonio Nardi, 
durante evento na Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em Brasília, onde foram discutidos 
também os progressos realizados no sentido de garantir a sustentabilidade da interrupção da 
transmissão do vírus no sarampo. 

No Brasil, o Sarampo é uma doença de notificação compulsória desde 1968. Desde 1999, a vigilância 
do sarampo é integrada à vigilância da rubéola, tornando oportuna a detecção de casos e surtos e a 
efetivação das medidas de controle adequadas.  

De acordo com a Agência Saúde, desde a implantação do Plano de Eliminação do Sarampo, em 2000, 
a doença apresentou baixa morbimortalidade. No ano 2000 foram confirmados os últimos surtos 
autóctones nos estados do Acre e no Mato Grosso do Sul. A partir de 2001 ocorreram casos 
importados, mas sem grande magnitude e controlados pelas ações de prevenção e controle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/321342-eliminacao-do-sarampo-no-brasil-tem-reconhecimento-internacional.html
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DUPLA INFECÇÃO POR DENGUE E CHIKUNGUNYA SERÁ ANALISADA 
 29/07/2016 07:31  

Em agosto fará um ano que os primeiros casos do atual surto de microcefalia começaram a ser 
registrados no estado. A Secretaria de Saúde de Pernambuco passou a fazer notificações em outubro 
de 2015, relativas a nascimentos ocorridos dois meses antes. Doze meses depois, o órgão está em 
alerta para uma possível nova forma de transmissão das arboviroses propagadas pelo Aedes aegypti: 
a dupla infecção. O alerta surgiu a partir da morte de duas pessoas por dengue e chikungunya ao 
mesmo tempo. 
 
Os óbitos ocorreram em janeiro e foram divulgados nesta semana. As vítimas são um homem de 43 
anos, morador do Cordeiro, e uma criança de 12 anos da Mangueira. Os diagnósticos foram 
confirmados pelo Instituto Evandro Chagas.  
 
O mecanismo pelo qual se deu a transmissão dupla é um mistério. A secretária-executiva de 
Vigilância à Saúde do Recife, Cristiane Penaforte, aponta duas hipóteses: é possível que o mesmo 
mosquito estivesse com os dois vírus e os tenha transmitido ao mesmo tempo ou que as pessoas 
tenham sido picadas por um mosquito com dengue e depois por um com chikungunya ou vice-versa.  
 
Esta semana também foi confirmada a primeira morte de um feto por chikungunya no Recife. Até 
então, os óbitos intraútero só tinham relação com a zika. A mãe do bebê é uma mulher de 30 anos 
moradora do Arruda. Ela apresentou febre, dores articulares e manchas na pele. Três dias após o 
surgimento dos sintomas foi diagnosticada a morte do feto, com 38 semanas e sem sinais de 
malformação. 
 
O caso aconteceu em fevereiro, mas foi divulgado esta semana pela secretaria municipal, mediante 
confirmação do Instituto Evandro Chagas.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2016/07/29/interna_vidaurbana,657492/dupla-infeccao-por-dengue-e-chikungunya-sera-analisada.shtml
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29/07/2016 14h26 

NOVA VACINA CONTRA DENGUE DEVE CHEGAR ÀS CLÍNICAS PARTICULARES NA PRÓXIMA 
SEMANA 

A nova vacina contra a dengue, produzida pelo laboratório Sanofi Pasteur, deve chegar às clínicas 
particulares de todo o país na próxima semana. O anúncio foi feito pela empresa nesta quarta-feira, 
27.  

"Os pedidos são feitos por clínicas que já têm cadastro na empresa, que já entregaram toda a 
documentação. Possivelmente, a vacina vai estar disponível na semana que vem no Brasil inteiro", 
diz Sheila Homsani, diretora médica da Sanofi Pasteur.  

Chamada de Dengvaxia a vacina é a única que tem registro na Anvisa (Agência de Vigilância 
Sanitária), que determinou que ela vai custar entre R$ 132,76 e R$ 138,53 cada dose --fora custos de 
aplicação .  

A vacina será aplicada em três doses, com intervalos de seis meses entre elas, e não poderá ser 
tomada por alguns grupos, entre eles gestantes e pessoas com doenças que afetem o sistema 
imunológico.  

Não há definições sobre a inclusão do imunizante no calendário nacional de imunização.  

A Dengvaxia é destinada para pessoas dos 9 aos 45 anos e foi testada em 15 países. Foram realizadas 
25 pesquisas com mais de 40 mil pessoas.  

Tire suas dúvidas  

1) O que é a vacina aprovada pela Anvisa?  

A Dengvaxia é a primeira vacina registrada contra a dengue no Brasil. O medicamento é destinado ao 
público entre 9 e 45 anos de idade e é contra indicado para gestantes, mulheres em período de 
amamentação e pessoas em tratamento médico de doenças graves, a exemplo do câncer. A vacina 
tem que ser aplicada em três doses, a cada seis meses.  

Ela é mais eficiente em pessoas que já contraíram dengue do que em pessoas que nunca tiveram a 
doença, afirma a Anvisa.  

2) Qual a diferença entre esta e a vacina do Butantã?  

A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantã ainda está na fase final de testes, mas tem apresentado 
resultados melhores do que a vacina criada pela Sanofi Pasteur. "Os resultados são animadores. A 
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vacina do Butantã poderá ser mais barata e mais eficaz para os quatro sorotipos do vírus da dengue, 
além de ser necessária apenas uma dose para sua aplicação", explica a infectologista Mônica Jacques 
de Moraes.  

Não há previsão para aprovação final da vacina do Instituto Butantã pela Anvisa. A Fundação 
Oswaldo Cruz e o laboratório japonês Takeda também desenvolvem suas vacinas contra a doença.  

3) A vacina contra dengue também protege contra o vírus da zika?  

Não. "O vírus da zika e o vírus da dengue são transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, 
mas esta vacina só protege a pessoa contra o vírus da dengue. Portanto, a pessoa que receber esta 
vacina, não estará protegida contra o vírus da zika que causa a microcefalia em bebês, ou contra o 
chikungunya," explica a diretora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Mônica Jacques de Moraes. 
Ela lembra que a dengue é uma doença infecciosa causada por quatro sorotipos de arbovírus (DEN-1, 
DEN-2, DEN-3 e DEN-4).  
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HR INVESTIGA AUMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME QUE ATACA SISTEMA NERVOSO 

27/11/2015 13h08  

Casos da Síndrome de Guillain-Barré cresceram vertiginosamente em 2015. Confirmações passaram 
de 14 no ano passado para 42 até junho deste ano. 

O Hospital da Restauração (HR), unidade de referência em neurologia no estado, investiga o 
aumento significativo dos casos da Síndrome de Guillain-Barré -- doença inflamatória que ataca o 
sistema nervoso. Segundo levantamento do centro médico, o número de registros passou de 13 em 
2013 e 14 no ano passado, para 80 casos suspeitos nos primeiros seis meses deste ano. Destes, 42 já 
foram confirmados. 

O HR também estuda a possibilidade do crescimento da SGB estar associada ao aparecimento do zika 
vírus. O microorganismo, transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti, também é um dos principais 
suspeitos de provocar os casos de microcefalia, que dispararam em Pernambuco e outros estados do 
Nordeste, de acordo com o Ministério da Saúde. Pelo último balanço, a região registrou 789 casos 
suspeitos, 487 deles em Pernambuco. 

Dos casos da síndrome já notificados no HR, 69 estão sendo investigados através de exames de 
sangue e do líquido retirado da coluna dos pacientes. Até o momento, quatro deles já deram 
resultado positivo para o zika vírus. Os médicos do serviço de neurologia criaram um protocolo para 
investigar o aumento da síndrome que provoca febre, dor nas articulações, nos músculos e leva a 
paralisia das pernas e dormência nos braços. 

De acordo com a chefe do serviço de neurologia do HR, a médica Maria Lúcia Brito Ferreira, o 
crescimento do número de casos da SGB no contexto do aparecimento do zika vírus no estado, pode 
indicar uma relação entre os dois. "O que mais chamou a atenção foi a frequência dos casos nesse 
periodo de tempo. Tivemos 13 em 2013, 14 em 2014 e em 2015, na metade do ano, já tínhamos 42 
casos da SGB, além de outras manifestaçãoes neurológicas que poderiam também estar associadas a 
uma etiologia viral ou autoimune", explica a especialista. 

A neurologista acrescenta que a confirmação do diagnóstico desses pacientes que foram acometidos 
pelo zika vírus, reforçam a possibilidade de que a síndrome nos demais casos investigados também 
possam ter sido causada pelo microorganismo. "Acho que tudo isso compõe a nossa investigação. Se 
nós começamos a investigar, por termos afastado outras possibilidades virais, o fato de quatro 
pacientes com a SGB e dois da encefalomielite aguda disseminada terem sido positivos para o zika, 
fazem a gente supor que os demais possivelmente também tenham relação com essa virose". 

Zika e microcefalia 

No dia 17, o Ministério da Saúde informou que os casos de contaminação por zika vírus registrados 
no primeiro semestre são a "principal hipótese" para explicar o aumento da ocorrência de 
microcefalia na região Nordeste. O aumento dos casos de microcefalia e a hipótese de uma relação 
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com o vírus foram comunicados "verbalmente" à diretora da Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS/ONU), Carissa Etienne, na semana anterior ao anúncio. O zika é transmitido pelo mosquito 
Aedes aegypti, assim como a dengue e a febre chikungunya. 

"Todos os cientistas que tivemos contato até agora atribuem o surto de microcefalia, por enquanto 
circunscrito ao Nordeste, principalmente no estado de Pernambuco, ao zika vírus", declarou, à 
época, o ministro da Saúde, Marcelo Castro. "Estamos com o problema potencializado. Além da 
dengue, que mata, além da chikungunya, que aleija temporariamente, temos o zika vírus, que 
aparentemente causa a microcefalia. [É] um problema de dimensões muito grandes que temos que 
enfrentar", acrescentou. 
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MAIS DE 40 PESSOAS JÁ FORAM DIAGNOSTICADAS COM HEPATITES VIRAIS ESTE ANO 
Publicada em 29/07/2016 às 20h41  

O tratamento depende da situação de cada paciente, depende do vírus e da quantidade de vírus 

O Dia Internacional das Hepatites Virais, quinta-feira (28), foi marcado por uma ação do programa 
que trata a doença, em Feira de Santana. De janeiro até junho, foram registrados 42 casos de 
hepatites virais. O coordenador do programa municipal de hepatites virais, o enfermeiro Mateus 
Cruz, dá mais detalhes dos casos confirmados da doença. “Nesse período a gente notificou 42 
pacientes com o vírus da hepatite B e C. Só que esse número é muito pequeno, pois alguns pacientes 
não procuram o sistema para fazer exames e investigar se tem o vírus, já que a hepatite é uma 
doença silenciosa”, afirmou. 

De acordo com ele, o tratamento depende da situação de cada paciente, depende do vírus e da 
quantidade de vírus. O enfermeiro destacou que quem faz esse prognóstico é a equipe médica. 
“Normalmente há um período de tratamento. Com relação à hepatite C, o tratamento dura 48 
semanas. Com a nova medicação que vai chegar, liberada pelo Ministério da Saúde, vamos diminuir 
para três ou quatro meses. Para a hepatite B, a medicação é basicamente oral e para C é oral e 
injetável”, informou. Segundo Mateus Cruz, são poucos os casos em que os pacientes desistem do 
tratamento. “Aqui não tem muita desistência, pois a gente deixa bem claro para nossos pacientes 
que é importante que eles façam o tratamento e qual a importância da participação deles. Se ele 
abandonar, pode chegar a óbito”, alertou. 

Mateus Cruz explica o objetivo da ação realizada na quinta-feira (28), onde foram realizadas 
atividades como palestras, testes rápidos para hepatite B e C, HIV e sífilis, além de vacinação. “O 
intuito do dia das hepatites virais é divulgar o programa em si e as hepatites que, segundo a 
organização mundial, cerca de 350 milhões de pessoas possuem o vírus da hepatite B. Baseado 
também na organização mundial, cerca de 1,5 milhão de pessoas morrem de hepatites virais. Então 
essa data especial serve para trazer a população ao programa para que tenha conhecimento”, 
destacou. Ainda segundo o enfermeiro Mateus Cruz, o programa em Feira de Santana trata das 
hepatites B e C. “A hepatite B é a mais comum pelo fato da via de contágio. Ela pode ser pega pela 
relação sexual sem preservativo e pelo contato com o sangue, diferente da C que é mais comum o 
contato pelo sangue”, disse. 

A nutricionista Paula Sampaio, que trabalha no programa municipal de hepatites virais, diz que tipo 
de orientação nutricional que é dada ao paciente que tem a doença. “Em primeiro lugar temos que 
orientar o paciente em relação à alimentação equilibrada e saudável. Minha orientação nutricional 
vai mais em cima da escolha dos alimentos mais naturais. Sempre explico aos pacientes que a 
hepatite ataca o fígado, então tem que ser feita uma alimentação que não vai exigir tanto da função 
de órgão”, explicou. Dentre as restrições, a nutricionista chamou atenção para os chás. “Eu digo 
sempre para não usar os chás, pois apesar de ser uma cultura milenar, eles têm suas substâncias e 
toxinas que vão estimular o fígado a trabalhar, o que pode atrapalhar no tratamento”, esclareceu 

 


