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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 emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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NOVO VÍRUS EM AVE MIGRATÓRIA É DESCOBERTO NO RIO GRANDE DO SUL 
19 de junho de 2017 

 
Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) 

descobriram um novo vírus em ave migratória. O achado é tão raro que pode até ser considerado um golpe de 
sorte. Sobretudo quando o vírus em questão é o assim nomeado paramixovírus aviário 15, da mesma família do 
paramixovírus aviário 1 causador da doença de Newcastle, que não representa riscos para humanos, mas pode 
ser letal em aves. 

 “Fazemos monitoramento ativo de vírus em aves migratórias. Eu buscava encontrar o vírus da doença 
de Newcastle, um paramixovírus aviário 1, e meu colega Jansen de Araújo procurava detectar o vírus da 
influenza aviária para o seu projeto de pesquisa. Por fim, encontramos uma coinfecção: dois vírus, sendo que 
um deles era completamente desconhecido até então”, disse Luciano Matsumiya Thomazelli, pesquisador do 
Laboratório de Virologia Clínica e Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-USP), à Agência FAPESP. 

Desde 2005, o laboratório conta com uma equipe que vai a campo para fazer pesquisa de vigilância 
epidemiológica em diferentes regiões do Brasil, como parte da Rede de Diversidade Genética de Vírus (VGDN), 
financiada pela FAPESP, sob a coordenação do professor Edison Luiz Durigon. 

O objetivo dos pesquisadores é detectar a presença de vírus da influenza aviária e da doença de 
Newcastle, entre outros, em aves e animais silvestres. Com isso, é feito o monitoramento e avaliação do risco de 
que novas cepas entrem no Brasil. As amostras coletadas pela equipe ficam estocadas em freezers com 
temperaturas de -80 ºC e são utilizadas para pesquisas científicas. 

A nova espécie de vírus aviário foi encontrada em amostra coletada de um maçarico (Calidris 
fuscicollis), ave migratória capturada em abril de 2012, no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no Rio Grande do 
Sul. Ainda será preciso fazer mais estudos para saber qual o grau de ameaça do novo vírus aviário, mas pelo que 
se sabe até agora ele não representa risco a humanos. “ Geneticamente ele está mais próximo de vírus 
primeiramente descritos na América do Sul, o que nos leva a acreditar que ele possa ter se originado de nossa 
região mesmo”, disse Thomazelli. 

Os pesquisadores seguiram o método padrão de análise das amostras. O resultado deu positivo para 
influenza no teste de PCR em tempo real – técnica de biologia molecular que detecta a presença do DNA/RNA 
procurado. Porém, quando os pesquisadores isolaram o vírus em ovos embrionados de galinhas, o resultado 
deu negativo para o vírus da doença de Newcastle, mas uma reação de aglutinação de hemácias indicava que se 
tratava de outro vírus, diferente do procurado. 

“Mandamos a amostra para colaboradores no St. Jude Children’s Research Hospital, em Memphis, nos 
Estados Unidos, onde foi feito o sequenciamento do genoma completo do que havia em grande quantidade na 
amostra. Para nossa surpresa, a amostra continha coinfecção de influenza aviária e algo totalmente novo. 
Focamos em influenza e acabamos achando também outro vírus”, disse Thomazelli. 

A descoberta foi publicada na PLOS ONE. 
Novas tecnologias de identificação 
Com os resultados, os pesquisadores fizeram testes biológicos de patogenicidade e confirmação dos 

dados. Por ser uma questão de biossegurança, eles também enviaram uma alíquota do vírus isolado para o 
Laboratório Nacional Agropecuário, do Ministério da Agricultura, que também realizou testes biológicos e 
sorológicos, confirmando que se tratava de uma nova espécie de vírus e que não representava risco. 
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“É um alívio, principalmente se levarmos em conta que o Brasil é o maior exportador de frango do 
mundo. Qualquer vírus patogênico para aves, em especial as galinhas, geraria extrema preocupação, mas não é 
o caso”, disse Thomazelli. 

A descoberta de novos vírus continua sendo um fato raro, mas que está se tornando menos incomum 
por causa do sequenciamento de nova geração. 

“ O vírus que descobrimos é o número 15 de paramixovírus aviário. Acabei de receber a informação de 
que foram encontrados mais três novos tipos, o 16, 17 e 18, que ainda nem foram publicados. Até dois anos 
atrás só existiam 10 paramixovírus. Isso tem aumentado bastante o conhecimento nessa área”, disse 
Thomazelli. 
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NOVA VACINA CONTRA ÉBOLA DESENVOLVIDA NO CANADÁ COM RESULTADOS 

PROMISSORES 
19 Jun, 2017, 11:22 | Mundo 

 
Uma nova vacina experimental contra o vírus ébola demonstrou eficácia até seis meses depois de ser 

administrada a um grupo de voluntários, anunciaram hoje investigadores canadianos, num artigo publicado no 
boletim da associação de médicos do Canadá. 

Os testes clínicos envolveram 40 voluntários saudáveis que foram inoculados com a vacina, e que seis 
meses depois continuam a apresentar níveis altos de anticorpos contra a doença que tem ressurgido em África. 

"Os resultados deste teste são positivos e muito promissores. A vacina foi bem tolerada pelos 
participantes e não foram identificados problemas de segurança", afirmou May ElSheriff, do Centro Canadiano 
de Vacinologia, em Halifax. 

A persistência do vírus "sublinha a importância de continuar os esforços e colaborações que possam 
levar a vacinas contra o Ébola licenciadas que possam proteger humanos e prevenir ou controlar surtos no 
futuro", afirmam os autores da pesquisa, baseados no Canadá e nos Estados Unidos. 

A febre hemorrágica provocada por este vírus é extremamente contagiosa e o período de incubação do 
vírus Ébola é de 21 dias. 

Entre o final de 2013 e 2016, a epidemia de ébola na África Ocidental provocou mais de 11.300 mortos 
em 29.000 casos recenseados. 
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19/06/2017 - 08h00  

POR QUE O BRASIL NÃO TEM PENICILINA 

O país abandonou a produção do mais antigo antibiótico do mundo, assumida pela China. Agora, com 
o avanço da sífilis, a dependência virou uma ameaça à saúde pública 

Uma vez a cada 30 dias, pelos últimos 11 meses, Estevão do Amaral repete o mesmo ritual quando 
chega ao trabalho. Abre uma agenda e, telefone em punho, percorre uma lista com 12 números, para os quais 
liga diligentemente. Do outro lado da linha, as respostas que recebe pouco variam: não importa para qual 
distribuidora de medicamentos Amaral ligue, nestes 11 meses, não encontra à venda penicilina cristalina, uma 
variante do antibiótico mais antigo do mundo. Ele trabalha na farmácia da Maternidade Santa Lúcia, no Recife, 
em Pernambuco. Em meados do ano passado, começou a notar que o medicamento escasseava no mercado – 
hospitais e maternidades particulares também sofrem com o problema. 

A penicilina cristalina é a melhor opção para tratar sífilis congênita. A bactéria é transmitida pela mãe à 
criança, durante a gestação. Se não for tratada, pode provocar cegueira e deformidades. Se a criança recebe 
penicilina a tempo, o mal é curado sem sequelas. Nos últimos dez anos, os casos se multiplicaram no Brasil. A 
taxa de incidência da doença, que era de menos de duas crianças a cada 1.000 em 2005, chegou a mais de seis 
em 2015. Cresceu também a incidência entre adultos – um mal tratado com outra formulação do antibiótico, a 
penicilina benzatina, que também já esteve em falta em 2016. Tratar os adultos ajudaria a diminuir a 
disseminação da doença congênita entre os recém-nascidos. “A incidência da sífilis aumentou por mais de um 
motivo”, diz o pediatra Sidinei Ferreira, do Conselho Federal de Medicina (CFM). “Um deles foi a falta desses 
medicamentos. ” 
 

>> O brasileiro gasta muito com saúde? 
        As dificuldades de Amaral são o reflexo tardio de uma crise de abastecimento iniciada ainda em 2016. 
Para evitar que os hospitais públicos passassem pelos mesmos problemas que os particulares, o Ministério da 
Saúde fez, em março, uma compra emergencial de 230 mil ampolas. A distribuição começou em abril. Foi uma 
medida atípica – em tempos normais, as secretarias de saúde de estados e municípios e os próprios hospitais 
públicos se encarregam de comprar o medicamento. “Com isso, a situação melhorou para algumas regiões”, diz 
Ferreira, do CFM. “Mas não está normalizada. Quem trabalha em hospital sabe.” 

A penicilina, em suas várias formas, faz parte de um grupo de medicamentos vulneráveis a crises de 
abastecimento, segundo a Organização Mundial da Saúde. São antigos, e suas patentes já expiraram. Como são 
baratos, poucas empresas têm interesse em produzi-los. Nesse rol, entram antibióticos, anestésicos e drogas 
oncológicas antigas. “A cadeia produtiva da penicilina é frágil. A maior parte da matéria-prima é fabricada em 
algumas poucas empresas na China”, diz Rosemary Wyber, diretora adjunta da RHD Action, uma ONG 
australiana que acompanha os casos de desabastecimento de penicilina em todo o mundo. Nos últimos anos, 
houve casos na África do Sul, na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos. 

 
>> As bactérias do estômago podem fazer mal ao cérebro? 
A matéria-prima empregada na fabricação de medicamentos se chama Insumo Farmacêutico Ativo 

(IFA), ou fármaco. O Brasil parou de produzir IFAs para diversos medicamentos, inclusive para penicilina, no 
início dos anos 1990. Desde então, avançou, ano a ano, nossa dependência em relação aos chineses. Em 1995, 
7% dos IFAs para penicilina usados no Brasil vinham de lá. Em 2016, eram 92%. “O problema é que se trata de 
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um setor estratégico”, diz Pedro Menegasso, do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. “Se surgir uma 
dificuldade com a produção chinesa, a população brasileira pode ficar sem o medicamento.” 

Essa dificuldade surgiu. De acordo com a farmacêutica Blau, uma das que fabricam o antibiótico em 
território nacional, o fornecedor chinês transferiu a produção do insumo para uma nova instalação. A 
transferência ainda não foi concluída, o que impede a Anvisa de avaliar se a matéria-prima continua a ser feita 
de modo a garantir que o produto final seja seguro e eficaz. Sem isso, as empresas brasileiras não têm 
autorização para comprar o fármaco. Para evitar que a crise se agravasse, a agência brasileira, provisoriamente, 
abriu uma exceção para esse fornecedor. A decisão foi prorrogada três meses atrás e vale até março de  2018. A 
medida garantiu alívio, mas é uma solução provisória. 

 
>> Como enfrentar o risco do excesso de exames 
A história ajuda a entender as fragilidades do país em um setor fundamental para a saúde – o de 

produção de fármacos. “O Brasil nunca foi um grande produtor desses insumos”, diz Marco Vargas, professor da 
Universidade Federal Fluminense (UFF). A indústria farmacêutica se firmou por aqui a partir dos anos 1950, com 
forte participação do capital internacional. Na época, motivadas por políticas que desestimulavam a importação 
de IFAs, as empresas aqui instaladas se encarregavam de produzir a matéria-prima usada na composição dos 
medicamentos. Nos anos 1970, o governo tentou estimular a criação de um núcleo de empresas farmoquímicas 
– aquelas especializadas na produção desses insumos. Foi criada a Central de Medicamentos (Ceme), entidade 
encarregada da aquisição de fármacos para os laboratórios públicos e que privilegiava a produção nacional. O 
país não tem, porém, um bom histórico de setores tecnológicos desenvolvidos à base de protecionismo. 

 
>> O trabalho dos cientistas caçadores de bactérias 
A política industrial mudou a partir dos anos 1990. A abertura do mercado brasileiro evidenciou que a 

produção local de fármacos não tinha competitividade global. A queda das tarifas tornou barato comprá-los no 
mercado externo. As multinacionais que operavam no Brasil abandonaram a produção de IFAs ou transferiram 
essa etapa para filiais em outros países. A mudança devastou a fabricação local de farmoquímicos. Um novo 
golpe veio em 1996, com a aprovação da Lei de Patentes. Ela estabeleceu que um fármaco só poderia ser 
produzido no país pela empresa dona da patente. Com a lei, o Brasil se adequava a acordos internacionais sobre 
propriedade intelectual de que era signatário. Mas o governo Fernando Henrique Cardosofez a regra começar a 
valer de imediato, quando os acordos davam ao país um período de dez anos para se adaptar. “Fizemos uma lei 
de patentes muito rígida e precoce”, diz Reinaldo Guimarães, vice-presidente da Associação Brasileira das 
Indústrias de Química Fina (Abifina). “Índia e China usaram esse dispositivo (o prazo de adaptação), o que 
permitiu que as empresas farmoquímicas nesses países se desenvolvessem.” 

Nada indica que mais dez anos bastariam para o Brasil se tornar competente nesse setor. Mas, sem 
políticas de proteção, as farmoquímicas brasileiras fecharam as portas rapidamente. “Estima-se que, no começo 
dos anos 1990, o Brasil produzisse 1.200 IFAs. Em 2010, produzia 120”, diz Jorge Magalhães, professor do 
Instituto de Tecnologia de Fármacos da Fiocruz (Farmanguinhos). Segundo o último censo do setor, há 30 
farmoquímicas em operação no Brasil. Elas suprem menos de 20% da demanda nacional por fármacos e 
nenhuma produz IFAs para antibióticos. 

Como em muitos outros setores, foi difícil para democracias competir com o avanço arrasador da 
China, onde o governo incentivou os farmoquímicos desde os anos 1970. A iniciativa aproveitou uma massa de 
trabalhadores bem-educados, muita verba estatal, nenhuma preocupação ambiental e também, naquele 
momento, salários muito baixos. “As empresas chinesas se beneficiaram por uma confluência de fatores, do 
apoio financeiro do governo aos baixos custos de produção”, diz Yanzhong Huang, do Conselho para Relações 
Internacionais, uma Organização Não Governamental dedicada a avaliar a política externa americana. Hoje, a 
China desponta como a principal produtora de fármacos do mundo. Segundo o governo americano, o país 
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responde por 40% dos IFAs fabricados no planeta – um mercado de US$ 130 bilhões em 2015. “E a demanda 
por fármacos chineses tende a crescer, à medida que surgem novas drogas genéricas”, diz Yanzhong. 

 
VELHA CONHECIDA 
A dependência global em relação aos fármacos chineses (incluídos aí aqueles usados em penicilinas) já 

se tornou tema de audiência no Congresso americano em 2009. “É uma questão de segurança nacional”, diz 
Erin Fox, diretora de informações sobre drogas da Universidade de Utah, que monitora casos de 
desabastecimento de medicamentos nos Estados Unidos. A revista americana Forbes, em 2014, defendeu a 
criação de uma agência pública americana que se encarregasse de produzir – ou de estimular sua produção 
nacional – insumos e medicamentos pouco lucrativos, como penicilinas e outros antibióticos. A ideia é que 
diversificar os fornecedores e facilitar a produção local pode proteger os países de possíveis reveses nas 
empresas chinesas. 

O governo brasileiro poderia ter agido em várias frentes, como facilitar negócios e a inovação em geral 
no país e se empenhar mais em garantir uma diversidade de fornecedores externos. Não fez nenhum dos dois. 
Uma iniciativa mais ambiciosa seria encarregar a rede de laboratórios oficiais de fabricar fármacos para 
penicilina. Esses laboratórios públicos, hoje, encarregam-se de abastecer o Sistema Único de Saúde (SUS) com 
medicamentos para doença tropicais negligenciadas, vacinas e alguns antirretrovirais. Empresas privadas não 
têm interesse em produzir esses artigos ou os venderiam a preços altos demais para o SUS. A decisão do 
governo de assumir a produção de antirretrovirais, tomada nos anos 1990, foi bem-sucedida e tornou o país 
capaz de oferecer tratamento, na rede pública, a todos que tivessem HIV ou aids. Hoje, especialistas em saúde 
cobram que o país assuma posições semelhantes na produção de antibióticos. “Os laboratórios oficiais precisam 
resgatar seu papel para atender às necessidade do SUS”, diz Jorge Magalhães, da Farmanguinhos. 

 
>> Conheça o ÉPOCA Check-up: Todo poder (e informação) ao paciente 
A ideia não é fácil de implementar. “O sucesso alcançado com vacinas e antirretrovirais reside na 

existência de um programa nacional que compra esses artigos de forma centralizada e em grande quantidade”, 
diz Marco Vargas, da UFF. Mesmo assim, parte da matéria-prima usada nessas vacinas e antirretrovirais é 
fabricada no exterior. Além disso, os insumos para antibióticos são mais baratos que os usados em 
antirretrovirais. Para o investimento em uma fábrica desses artigos se pagar, é preciso que sejam produzidos e 
vendidos em grande escala. Isso exigiria a criação de um programa do governo capaz de garantir a compra de 
toda a matéria-prima para penicilina fabricada no país, de modo a tornar a produção economicamente viável – 
fosse ela feita por uma empresa pública ou privada. “No cenário atual, é uma possibilidade bastante remota”, 
diz Vargas. “Mesmo a política de desenvolvimento produtivo em vacinas e antirretrovirais passa por um forte 
retrocesso.” 

Em março deste ano, o Ministério da Saúde incluiu a penicilina em uma lista de artigos considerados 
estratégicos para o SUS. Segundo a Pasta, a intenção é incentivar o estabelecimento de parcerias entre 
empresas públicas e privadas para produzir esses antibióticos. E, em dezembro passado, autorizou o aumento 
dos preços do produto, uma forma de tornar mais atraente a fabricação de um medicamento muito barato. Os 
próximos passos do governo importam porque, sem nenhum controle sobre o estoque e consumo de 
penicilina, o país se torna indefeso diante de novas crises de fornecimento. 
 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://epoca.globo.com/saude/check-up/noticia/2017/06/todo-poder-e-informacao-ao-paciente.html


9 

 
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 / 

 

VACINAÇÃO EM FARMÁCIAS GERA POLÊMICA 
Seg, 19/06/2017 às 10:48  

A abertura de uma consulta pública pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com o 
objetivo de recolher sugestões para estabelecer, em uma norma sanitária, os requisitos mínimos para que 
farmácias possam oferecer serviço de vacinação tem gerado  polêmica. 

De um lado, a associação que representa clínicas de vacinação critica falta de estrutura das farmácias e 
drogarias. Já donos de farmácias, por outro, alegam que há interesse em ofertar o serviço e que as adaptações 
podem ser feitas. 

Procurada por A TARDE, a assessoria da Anvisa detalhou a situação. Desde 1998, era possível farmácias 
aplicarem vacina, mas, em 2014, a lei 13.021/2014 restringiu a possibilidade de atuação das farmácias neste 
ramo. Desde então, muitos casos em todo o país foram parar na justiça. 

A Anvisa destacou que “a norma atual não se aplica de forma clara às farmácias e drogarias”. Após a 
análise das sugestões recebidas na consulta pública, deverá ser redigido o texto final de uma Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC), uma norma com os requisitos para que estabelecimentos de saúde possam oferecer 
vacinação privada. 

A consulta pública foi finalizada em 31 de maio deste ano. No entanto, a Anvisa não tem sequer prazo 
de quando as sugestões serão avaliadas e nem o quantitativo recebido.  

A RDC, segundo o órgão federal, será uma regulamentação da lei de 2014 e estabelecerá as regras que 
deverão ser seguidas. Essa ação permitirá ampliar a possibilidade de farmácias oferecerem o serviço, visto que a 
lei de 2014, mesmo três anos depois, ainda não foi regulamentada pela Anvisa. 

Enquanto a situação segue sem norma definida, a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC) 
já se posicionou de forma contrária. Em nota, informou que a consulta pública para permitir que farmácias 
também apliquem vacinas é “motivo de preocupação” da entidade. “Ao invés de permitir mais acesso, a medida 
da Anvisa pode fazer com que pacientes deixem de ir a postos de vacinação e clíni cas especializadas”, ressaltou 
a associação. 

O argumento utilizado por representantes da ABCVAC é de que farmácias não teriam estrutura para 
atender e haveria “uma ampliação dos riscos sanitários”. 

Na nota, o presidente da associação, Geraldo José Barbosa, afirma que a ausência de pessoal 
qualificado e infraestrutura de armazenamento e uso das vacinas é um ponto que precisa ser muito discutido. 

Outro fator que preocupa está relacionado, segundo ele, aos efeitos colaterais que podem ocorrer na 
aplicação da vacina e que as farmácias não teriam estrutura para amparar estes casos. “Nenhuma vacina está 
totalmente livre de provocar eventos adversos, apesar do aprimoramento dos processos utilizados em sua 
produção”, frisou. 

 
Demanda 
Na Bahia, o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado da Bahia 

(Sincofarba), entidade que representa proprietários de farmácias, informou que há cerca de seis mil delas no 
estado. Em Salvador, há 900 unidades. 

No entanto, o sindicato ressaltou que nenhuma delas realiza vacinação. Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde, não há atualmente norma que determine como proceder ou o que exigir nos casos de farmácias 
requisitarem alvará para o serviço de vacinação. Por essa razão, é necessária a normatização da Anvisa. 
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mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1870558-vacinacao-em-farmacias-gera-polemica


10 

 
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 / 

O vice-presidente do Sincorfarba, Luiz Trindade, disse que a entidade não foi notificada pela Anvisa 
sobre a regulamentação, mas que, caso ocorra, há demanda no estado para implantar o serviço de vacinação 
em farmácias. 

Ele afirmou que, como proprietário de uma farmácia há mais de 35 anos, a possibilidade de ofertar 
vacinação é positiva para a população, que poderá contar com mais pontos, além de clínicas, hospitais e postos.  

Farmácia é uma extensão de local de saúde. Se ela tiver sala de aplicação adequada e puder aplicar 
vacinas, ampliará as possibilidades para a população”, disse. No entanto, a grande maioria das farmácias na 
Bahia não tem sala de aplicação, segundo informações do sindicato. 

 
Comércio farmacêutico rebate críticas das clínicas 
A Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (Abcfarma) informou, por meio de nota, que 

“discorda do posicionamento” da Associação de Clínicas de Vacinas. O presidente da entidade, Pedro Zidoi, 
apontou que a vacinação nas farmácias será “benéfica” à saúde pública e à população porque ampliará o acesso 
da cobertura vacinal e contribuirá para reduzir os preços das vacinas.  

Segundo dados da Abcfarma, há cerca de 72 mil farmácias distribuídas em todo o país. “Caso apenas 
10% delas passarem a oferecer vacinas, haverá um aumento real na estrutura instalada, com ampliação de 
pontos de vacinação”, ressaltou Zidoi. 

Ele citou, ainda, o caso da aplicação de injetáveis, que já é permitida no comércio farmacêutico desde 
1973, e a Lei 13.021/2014, que autoriza as vacinas. “Essa discórdia deveria ter ocorrido durante a tramitação da 
lei e não no atual momento”, destacou Zidoi. 

A TARDE procurou especialistas do Instituto de Saúde Coletiva para opinar sobre o assunto, mas 
nenhuma das três professoras requisitadas aceitou dar entrevista sobre o tema por não se sentirem preparadas 
ou aptas para falar sobre o caso.  

Já o Conselho Regional de Farmácia informou que a ampliação dos locais de vacinação tem impacto na 
prevenção de doenças porque “facilita o acesso da população à saúde”.  

 
Adesão 
A TARDE procurou, também, grandes redes de farmácias como a Drogasil, a Drogaria São Paulo e a 

Sant’ana. Elas não são associadas ao Sindicofarba. Apenas a assessoria da Drogasil respondeu à solicitação da 
reportagem e informou que pretender inserir a vacinação na sua rede de serviços. 

“A venda de vacinas é um tema que estamos acompanhando junto à Anvisa e quando for 
regulamentada será disponibilizada aos clientes da Drogasil”, informou a rede de farmácias por meio de nota. 
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CRIANÇA MORRE APÓS CONTRAIR MENINGITE, MAS PREFEITURA DE PALHOÇA DESCARTA 

SURTO DA DOENÇA 

 

Secretaria de Saúde municipal e Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado estão investigando o 
caso, ocorrido nesta quinta-feira 

 
Uma criança morreu na noite de quinta-feira (22), em Florianópolis, após contrair meningite. Ela foi 

encaminhada inicialmente pela família à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Bela Vista, em 
Palhoça, durante a manhã, com queixa de dor de garganta. Após a confirmação da doença e do agravo do 
estado clínico, foi levada pelo Samu para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, na Capital, onde morreu às 20h. 

Segundo comunicado divulgado pela Secretaria de Saúde de Palhoça, a pediatra de plantão da UPA 
pediu exames para confirmar a doença e começou o tratamento com antibióticos e profilaxia (procedimento 
para prevenir e evitar o contágio de doenças) nos profissionais que atenderam a criança. A Dive (Diretoria de 
Vigilância Epidemiológica) de Santa Catarina e do município estão investigando o caso. A diretoria divulgará um 
laudo com o tipo de meningite que resultou nesta morte, que só é possível ser confirmado após 48 horas. O 
município investiga ainda a comprovação se a criança tomou as vacinas necessárias para prevenir a doença. 

A secretaria esclareceu que é um caso isolado e não de uma endemia ou surto. Garantiu, ainda, que 
todas as medidas necessárias foram tomadas no atendimento médico de média complexidade da UPA, 
seguindo o protocolo de atendimento a meningites, estipulado pelo Ministério da Saúde. 

 
Estado registra 24 mortes este ano 
 
Em nota, a Dive informou que a taxa de incidência dos casos confirmados de meningites no Estado tem 

tido pequenas oscilações nos últimos três anos. Em 2015, foi de 11,9 por 100 mil habitantes, enquanto no ano 
passado foi de 10,0 (694 casos) por 100 mil habitantes. Já este ano, foram confirmados 350 casos de meningite 
em geral até esta sexta-feira, que resultaram em 24 mortes. 

Entre os casos de morte recentes, um ocorreu em São José (meningite pneumocócica) e outro em 
Palhoça (doença meningocócica). Eles foram notificados à vigilância epidemiológica estadual, mas ainda não 
foram inseridos no sistema oficial pelos municípios. 

 
A doença 
 
A doença, que se trata de um processo inflamatório nas membranas que envolvem o cérebro e a 

medula espinhal, pode ser causada por bactérias, vírus, parasitas, fungos ou até mesmo por processos não 
infecciosos. Os grupos etários de maior risco são as crianças menores de cinco anos, principalmente as menores 
de um ano, e os indivíduos maiores de 60 anos. “As meningites causadas por bactérias são muito graves e, se 
não forem tratadas a tempo, podem deixar sequelas graves e até levar à morte. O quadro de meningite 
bacteriana pode se instalar em algumas horas. A evolução é muito rápida e fulminante”, alerta o médico 
infectologista Luiz Escada, técnico da Gerência de Imunização da Dive. 

Há suspeita de meningite em pessoas que apresentem febre associada a dor de cabeça, dor ou rigidez 
na nuca e vômitos frequentes. Em crianças pequenas, esses sintomas podem apresentar-se como choro 
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persistente, irritação, falta de apetite, manchas vermelhas na pele e “moleira inchada”. Na apresentação desses 
sintomas, deve-se procurar a unidade de saúde mais próxima. 

 
Como se prevenir 
 
Manter a carteira de vacinação em dia. A vacina contra meningite está disponível na rede pública de 

saúde para crianças de até um ano de idade e adolescentes de 12 a 13 anos 
Manter todos os ambientes bem ventilados, se possível ensolarados 
Lavar as mãos frequentemente com água e sabão 
Manter higiene rigorosa com utensílios domésticos 
Evitar transitar com crianças em ambientes fechados e mal ventilados. 
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