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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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SECRETARIA DE SAÚDE DIVULGA AUMENTO DE ATAQUES DE ESCORPIÕES EM PE 

Por: Portal FolhaPE em 10/07/17 às 15H06 

Os ataques de escorpiões em Pernambuco aumentaram entre janeiro e junho de 2017, em 
relação ao mesmo período do ano passado: são 25% casos a mais, passando dos 561 de 2016 para 
706. A informação foi repassada pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, por meio do Centro de 
Assistência Toxicológica de Pernambuco (Ceatox-PE), nesta segunda-feira (10).  

A coordenadora do Ceatox, Lucineide Porto, alerta para alguns cuidados. “A população 
precisa saber que, em casos de acidente, é imprescindível lavar o local da picada apenas com água e 
sabão e seguir para a unidade de saúde mais próxima, para que seja feito o tratamento para dor 
local. No caso de criança de até 12 anos, que tem risco de morte, pode haver indicação do uso do 
soro contra o veneno”, afirma. A equipe de saúde responsável é quem discute se é necessária ou não 
a aplicação do soro específico, já que depende de caso para caso. 

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), o soro encontra-se disponível no hHospital da 
Restauração, Hospital e Policlínica Jaboatão-Prazeres e Hospital João Murilo (no município de Vitória 
de Santo Antão). Para descentralizar o atendimento, o medicamento também pode ser encontrado 
nos hospitais regionais de Limoeiro, Palmares, Garanhuns, Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra 
Talhada, Salgueiro, Ouricuri, Petrolina, e no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. 

O Ceatox funciona 24 horas, fornecendo informações à população sobre acidentes com 
animais peçonhentos ou intoxicações exógenas. Segundo Lucineide Porto, para que se evite sequelas 
ou morte, é importante seguir as recomendações dos profissionais de saúde corretamente.  
 
  Saiba como evitar a presença de escorpião na sua residência: 

- Mantenha sempre limpas as instalações da propriedade, principalmente a área em volta da casa; 
- Conserve o quintal e o jardim sempre limpos; 
- Evite o acúmulo de lixo e não amontoe objetos antigos em volta da casa; 
- Vistorie cuidadosamente roupas e principalmente calçados antes de vesti-los, e toalhas antes de 
utilizá-las; 
- Use telas e vedantes em portas e janelas, procurando tapar buracos e frestas existentes na casa; 
- Não ande descalço; ao adentrar em mata, utilize calçado com a calça comprida por dentro das 
meias, perneiras ou botas de cano longo (que protejam até o joelho); 
- Não coloque as mãos em buracos, tendo o cuidado ao sentar em pedras; 
- Não mexa nesses animais, por mais inofensivos que eles pareçam ser; 
- Examine cuidadosamente o local onde for apoiar ou encostar-se, quando fizer trilhas ou 
caminhadas em ambientes conservados. 
 
SERVIÇO 
Ceatox/PE: 0800.722.6001 (atendimento 24 horas) 

http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2017/07/10/NWS,33930,70,449,NOTICIAS,2190-SECRETARIA-SAUDE-DIVULGA-AUMENTO-ATAQUES-ESCORPIOES.aspx
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CAMPINAS E INDAIATUBA CONFIRMAM CASOS DE LEISHMANIOSE EM CÃES; UM MORREU     
10/07/2017 14h45 

A Prefeitura de Indaiatuba (SP) confirmou ao G1, nesta segunda-feira (10), que tem sete casos 
confirmados de cachorros infectados por leishmaniose visceral canina, sendo que um dos animais morreu. Em 
Campinas (SP) há um caso positivo em cão e outros três em investigação. A doença começou a chamar a 
atenção na região desde o surto em Valinhos (SP), que contabiliza 44 casos confirmados em cães e seis mortes 
este ano. 

De acordo com a Prefeitura de Campinas, o cão infectado é da zona rural de Joaquim Egídio. A cidade 
"é considerada área com transmissão controlada da doença em cães" e "faz vigilância constante da 
leishmaniose e desencadeia todas as medidas preconizadas para cada notificação", diz a nota oficial. 

Não há casos em humanos e não há previsão sobre os resultados dos exames dos cachorros 
investigados. 

A leishmaniose canina causa queda de pelos, lesão nos olhos, crescimento e deformação das unhas, 
entre outros sintomas. Não é contagiosa. O único transmissor é o mosquito. A espécie também ataca humanos 
e a doença pode levar à morte em 90% dos casos, quando não há tratamento. 

Indaiatuba 

Entre os casos de Indaiatuba, quatro foram confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz e três foram 
notificados por clínicas particulares. A investigação de amostras de sangue dos cães começou em maio. A 
apuração ocorreu na área rural, entre os bairros Itaici (parcial) e Videiras, até o loteamento Rio Negro, perto do 
limite com a cidade de Itupeva (SP). 

A Prefeitura informou que está fazendo um manejo ambiental em 300 residências nesses bairros, que 
consiste em verificar a situação da compostagem nos terrenos e orientar os moradores quanto à proliferação do 
mosquito-palha. 

Ao todo, 224 cães passaram por exames de sangue pela Prefeitura. Os quatro animais com resultado 
positivo terão acompanhamento de clínicas particulares e seus respectivos donos, que vão determinar como 
será o tratamento. Os demais 220, apesar de negativos, deverão usar coleira inseticida e ser vacinados, 
conforme orientação do município. 

Os demais três casos foram notificados por clínicas particulares. Um foi eutanasiado e os outros dois 
estão em tratamento. Os bairros desses casos não foram informados pela Prefeitura de Indaiatuba. 

A Prefeitura continua acompanhando as notificações de clínicas particulares. Não há casos em 
humanos. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3816-6666. 

 

 

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/campinas-e-indaiatuba-confirmam-casos-positivos-de-leishmaniose-em-caes-e-uma-morte.ghtml
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Valinhos 

A Prefeitura informou ao G1 que o número de casos confirmados da leishmaniose visceral 
canina não teve nova atualização até esta segunda-feira. Portanto, conta com os mesmos 44 casos, e 
seis mortes, na área rural da cidade.Agentes de saúde da Sucen (Superintendência de Controle de 
endemias do Estado de SP) fizeram trabalho de instalação de armadilhas dentro e fora de residências 
para capturar o mosquito-palha, transmissor da doença, nesta segunda. O objetivo é mapear onde 
está o mosquito. 

Na última sexta-feira (7), a administração promoveu uma palestra para veterinários da rede particular 
sobre como identificar a doença. Os exames coletados em cães dos três bairros onde se deram as confirmações 
- Parque Suíça, Jardim Paraná e Clube de Campo - já foram concluídos. Os trabalhos de orientação nas 
residências continuam. 

Sintomas e tratamento 

Entre os principais sintomas provocados pela doença em cães, a leishmaniose causa a perda 
de peso, queda de pelos, lesão nos olhos, crescimento e deformação das unhas, além de paralisia das 
pernas e desnutrição. 

Em humanos, os sintomas são febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de 
peso e fraqueza. 

Prevenção 

Os moradores devem manter as áreas ao redor das casas e pé das árvores limpos e com espaço para 
passagem de luz solar no solo. O mosquito se reproduz em matéria orgânica em decomposição, como montes 
de folhas, restos de grama e de poda de árvores. 

Os moradores podem colocar telas nas portas, janelas e abrigo dos cães para impedir entrada do 
mosquito, que tem hábito noturno. Além disso, os moradores devem usar repelentes, camisa de manga 
comprida e calça durante trabalhos ao redor dos imóveis, e colocar nos cães coleira que funcione como 
repelente para o mosquito-palha. 
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SÍFILIS CONGÊNITA MATA MAIS BEBÊS DO QUE ZIKA E AIDS NO BRASIL, DIZ ESPECIALISTA 
EM DSTS 
Por Daniella Franco                                      
Publicado em 11-07-2017 Modificado em 11-07-2017 em 18:59 

Na edição de 2017 do Congresso Mundial de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e 
HIV, que iniciou no domingo (9), no Rio de Janeiro, os especialistas lançaram o alerta sobre uma 
epidemia global de sífilis. Em entrevista à RFI, um dos presidentes do evento, o ginecologista e 
obstetra Mauro Romero Leal Passos, ressaltou que o número de bebês que morrem no Brasil de 
sífilis congênita supera o número de óbitos de crianças com menos de um ano de idade com Zika e 
HIV. 

"No Brasil, há registro de mais de 260 óbitos de bebês por sífilis congênita por ano. Se você 
contabilizar quantos morreram por Aids ou por Zika, é assustador o quanto o de sífilis é maior", 
afirma Passos, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. 

Os números mostram que a evolução da doença nos últimos anos é importante no Brasil. Em 
2008, houve o registro de mais de cinco mil casos de sífilis em crianças com menos de um ano de 
idade. Em 2013, foram mais de 13,7 mil casos. No ano passado, foram registrados 22 mil novas 
contaminações em bebês. 

Por isso, de acordo com o especialista, é preciso urgentemente avançar no combate à 
doença, cujo tratamento em mulheres grávidas é feito com penicilina. "É uma vergonha. Não 
conseguimos entender como o Brasil tem essa quantidade de sífilis congênita, já que tanto o 
diagnóstico e o tratamento são simples e baratos", diz. 

Falta de estrutura 

Além disso, Passos alerta que os médicos brasileiros não contam hoje com estrutura 
suficiente para combater certas doenças, como a clamídia e o protozoário Trichomonas vaginalis, 
que são uma "porta de entrada" para outros vírus e bactérias . "Um microbioma vaginal 
desestabilizado facilita que outras contaminações ocorram, como de HIV, Hepatite B, de Zika, entre 
outros", diz. 

Para o especialista, além de políticas públicas contra as doenças sexualmente transmissíveis, 
é necessário que a educação sexual seja inserida nos programas escolares e debatida nas famílias, 
para que temas como gravidez indesejada, aborto e homoafetividade deixem de ser tabu. "Temos 
que aproveitar todos os espaços para falar sobre saúde e sexualidade sem preconceito para 
podemos avançar no combate às DSTs. Esse é um dever das famílias, das escolas, de todos", salienta. 

 

 

 

http://br.rfi.fr/ciencias/20170711-sifilis-congenita-mata-mais-bebes-do-que-zika-e-aids-no-brasil-diz-especialista
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SES EMITE ALERTA PARA AUMENTO DE RISCO DE LEPTOSPIROSE 
Publicado em 12.07.2017 , às 21:28 

A Secretaria de Saúde de Pernambuco emitiu um alerta para a leptospirose. Até agora, já 
foram notificados mais de 200 casos da doença no Estado, dos quais 31 já foram contaminados, e 4 
pessoas morreram. O alerta foi emitido, porque o número de ocorrências tende aumentar no 
período chuvoso. Geralmente, a transmissão é feita após o contato com água ou lama contaminados 
pela urina de roedores. Entenda melhor a leptospirose no vídeo abaixo. 

Cuidados 

Se houver contato com ambientes suspeitos, o ideal é lavar bem a pele com água limpa e 
sabão. Os especialistas também indicam uma solução caseira feita com um copo americano de água 
sanitária, diluído em 20L de água. A mistura pode ser usada para higienizar a pele, locais ou objetos 
contaminados. 

Casos 

Nesta semana uma menina, de apenas 12 anos, morreu após ser contaminada pela bactéria. 
No bairro onde morava outras pessoas estão internadas com suspeita da doença. No local 
encontramos muita lama, água parada e esgoto à céu aberto. A situação tem tirado o sono da 
população. 

Até o dia 1º de julho foram notificados mais de 200 casos (224 casos) da doença. Destes 31 
foram confirmados. A secretária de saúde também confirmou 4 mortes por leptospirose, por isso fica 
o alerta. 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2017/07/12/ses-emite-alerta-para-aumento-de-risco-de-leptospirose-32024.php
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GOVERNO APONTA QUE 88% DAS CIDADES DE PE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO PARA 

ARBOVIROSES 
Por G1 PE 

12/07/2017 09h58  Atualizado 12/07/2017 09h59 
 

Uma atualização do terceiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), 
divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES), revela que 99 dos 184 municípios 
pernambucanos estão em situação de risco para as arboviroses. Ao todo, 88% das cidades têm risco 
elevado para a transmissão de dengue, zika e chikungunya. Nessas áreas, foi detectado grande 
número de residências com a presença do mosquito. E isso, conforme o governo, pode levar ao 
surgimento de doentes. 

O estudo mostra, ainda, que 64 municípios estão em alerta e 19 encontram-se em situação 
favorável. Outros dois ainda não informaram o levantamento. Em comparação com os primeiros 
números do levantamento, divulgado em maio pela SES, 12 novas cidades entraram na lista de municípios 
em situação de risco. Ao todo, 52 municípios estavam em alerta e 19 encontravam-se em situação 
favorável. Outros 26 ainda não haviam informado o levantamento. 

No segundo levantamento deste ano, feito no início de março, eram 81 cidades em risco de 
surto, 72 em alerta e 30 em condição satisfatória. No ano passado, o terceiro LiRAa mostrou que 69 
municípios tinham risco de surto. Noventa estavam em alerta e 24 apresentavam situação 
satisfatória. 

De acordo com a SES, o número de pessoas doentes, em 2017, teve queda entre 91% a 96%, 
quando comparado com os dados de 2016. Apesar disso, segundo a secretaria, os casos não estão 
sofrendo redução como seria esperado para este período do ano. 

Estatísticas 

Até sábado (20), Pernambuco notificou 9.597 casos de dengue, com 1.772 confirmações. Isso 
representa uma redução de 91,1% em relação a 2016. 

Foram feitos 2.791 registros de chikungunya, com 706 confirmações. A redução é de 95,2%. 
O estado também notificou 420 casos de zika. A diminuição em relação ao mesmo período de 2016 
chega a 96,1%. 

Este ano, foram notificados 58 óbitos, com cinco casos descartados e um com resultado 
positivo para dengue. Os demais estão em fase de análise. 

 

 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/governo-aponta-que-88-das-cidades-de-pe-estao-em-situacao-de-risco-para-arboviroses.ghtml


9 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância em 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 / 

 

RECIFE USARÁ MOSQUITOS ESTÉREIS PARA COMBATER A DENGUE 
Por: Portal FolhaPE em 13/07/17 às 19H58, atualizado em 13/07/17 às 20H17 

 

Mosquitos estéreis lançados no meio ambiente são a nova aposta da Prefeitura do Recife 
para o controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A iniciativa, pioneira no mundo, 
segundo a gestão municipal, é feita em parceria com a Agência Internacional de Energia Atômica e a 
Biofábrica Moscamed. A expectativa é que até dezembro deste ano os insetos produzidos em 
laboratório comecem a ser soltos, mas a quantidade e os bairros onde eles serão liberados ainda 
estão em estudo.  

 

"Esta é uma experiência em escala global que acontecendo aqui na nossa cidade e todos os 
resultados serão medidos para avaliação. Se forem positivos, essa iniciativa poderá ser ampliada para 
outras cidades do Brasil e do mundo", afirma o prefeito do Recife, Geraldo Júlio. 

 

Apenas os mosquitos machos serão liberados no meio ambiente - eles não picam humanos, o 
que garante a segurança da tecnologia. Ao copular com a fêmea, não serão gerados descendentes. O 
resultado esperado, então, é a redução da população de mosquitos selvagens, que são os que 
transmitem a dengue, zika e chikungunya.  

 

A secretaria de Saúde do Recife vai acompanhar todo o estudo, que contará com a 
participação dos cerca de 800 agentes municipais de saúde ambiental. Antes dos mosquitos serem 
lançados, os moradores das áreas também serão informados. 

 

"Para participar, é preciso que o bairro tenha problema com a dengue, consiga diminuir, com 
os métodos tradicionais, a quantidade de mosquitos e a partir daí, o inseto estéril participa, para 
reduzir ainda mais esses números", explica o secretário de Saúde da capital, Jailson Correia. 
"Também queremos bairros que sejam comparáveis entre si, na própria geografia e no número de 
habitações, por exemplo", informa. 

 

De acordo com o secretário Jailson Correia, este ano houve uma redução de mais de 95% do 
número de casos de dengue, zika e chikungunya e o mesmo número de diminuição de mortes por 
arboviroses, comparado ao mesmo período com o ano passado. "Mas não podemos baixar a guarda, 
pois o risco de novos surtos permanece e por isso continuamos o trabalho de enfrentamento", 
garante. 

 

A técnica de esterelização de insetos já é utilizada para o controle de pragas da agricultura. 
No Vale do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, por exemplo, esta tecnologia ajuda no controle 
da mosca das frutas. "A demanda para a produção em laboratório do Aedes surgiu com o boom de 
dengue no estado", comenta o diretor presidente da Biofábrica Moscamed, Jair Virgínio. 

 

http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2017/07/13/NWS,34384,70,449,NOTICIAS,2190-RECIFE-USARA-MOSQUITOS-ESTEREIS-PARA-COMBATER-DENGUE.aspx
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No entanto, Vigínio alerta que a tecnologia dos insetos estéreis por si só não é a solução de 
todos os problemas. "Não é uma técnica salvadora, mas sim uma iniciativa que chega para ser 
somada às outras estratégias de combate que a população precisa executar, como o controle de 
água parada nas casas", lembra. 

 

Números 

 

De acordo com balanço da secretaria de Saúde da capital, até a primeira semana junho, 
foram notificados, no Recife, 1.773 casos de arboviroses. Desses, 1.293 casos de Dengue, 416 de 
Chikungunya e 64 de Zika. Foram confirmados 689 casos, sendo 500 de Dengue e 189 de 
Chikungunya. 

 

Segundo o último Levantamento Rápido do Índice de Infestação para Aedes aegypti (LIRAa), 
em maio, o resultado geral do Recife foi de 2,3% - risco médio de infestação do mosquito. 
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PARANÁ MOSTRA COMO PASSOU DE 56 MIL CASOS DE DENGUE PARA MENOS DE 900 
15/07/17 às 17:00 - Atualizado às 17:23 Sesa-PR 

 

Estratégias de combate ao Aedes no Paraná são abordadas em seminário nacional. 

As ações adotadas pelo Paraná para o combate ao Aedes aegypti fizeram parte de um 
seminário de apoio a gestores e profissionais de saúde de todo o Brasil na sexta-feira (14), em 
Brasília. A apresentação fez parte da programação do 33º Congresso do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que acontece até amanhã (15). 

A superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini, foi a responsável por representar 
o secretário estadual da Saúde do Paraná e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass), Michele Caputo Neto. “Nosso estado é o único do país a garantir um incentivo estadual 
para que as prefeituras apliquem na Vigilância em Saúde, o VigiaSUS. Também fomos o primeiro das 
Américas a fazer uma campanha pública de vacinação contra a dengue. Ações pioneiras e exitosas 
como essas justificam o espaço que o Paraná está tendo aqui”, salienta. 

Por meio do VigiaSUS, o Estado já destinou quase R$ 180 milhões aos municípios desde 2011. 
Além do combate à dengue e outras doenças, o recurso também pode ser aplicado em vacinação, 
vigilância sanitária, saúde do trabalhador, ações de promoção à saúde etc. Para o controle do Aedes, 
também foram organizados comitês intersetorais, visitas domiciliares, fumacês, mutirões de limpeza, 
campanhas publicitárias, entre outras ações. 

“Essas são algumas das estratégias que nos ajudaram a controlar a situação da dengue. 
Finalizamos o período epidemiológico em julho de 2016 com mais de 56 mil casos confirmados e 
agora, quase fechando o próximo período epidemiológico, temos uma situação muito mais favorável 
– menos de 900 casos desde agosto do último ano”, detalha a superintendente. 

VACINAÇÃO – A vacinação contra a dengue foi outra estratégia pioneira. Entre 2016 e 2017, 
foram aplicadas mais de 450 mil doses da vacina na população-alvo de 30 cidades do Estado. Os 
municípios concentravam 80% dos casos de dengue, 93% dos casos de dengue grave e 82% das 
mortes pela doença em 2015. 

A vacina passou por 20 anos de pesquisas e os estudos mostraram que ela proporciona 
proteção de 93% contra a dengue grave e reduz em 80% as internações pela doença. A terceira etapa 
da vacinação está marcada para o segundo semestre deste ano. 

EXPERIÊNCIA MUNICIPAL – Também no seminário, três municípios apresentaram 
experiências: Franciscópolis, em Minas Gerais; Água Branca, no Piauí; e Boa Esperança, no Paraná. A 
secretária de Saúde em exercício do município de Boa Esperança, Leandra Pietrowski de Mattos, 
contou que um dos maiores empecilhos para cumprir o calendário de visitas de eliminação de focos 
do mosquito eram os problemas entre Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às 
Endemias. 

A solução encontrada foi unificar os trabalhos. Todos teriam funções iguais e dividiriam as 
mesmas atividades. A capacitação dos 12 profissionais foi realizada pela Secretaria de Estado da 
Saúde do Paraná por meio da 11ª Regional de Saúde – Campo Mourão. A atitude facilitou o 
cumprimento das visitas e auxiliou na redução drástica dos índices de dengue em Boa Esperança, que 
passou de 28 casos em 2013 para nenhum caso em 2016. 

https://www.bemparana.com.br/noticia/514701/parana-mostra-como-passou-de-56-mil-casos-de-dengue-para-menos-de-900
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“Somos um município pequeno, com 4,5 mil habitantes. Entretanto, os problemas de outras 
cidades são os mesmos, o que muda é proporção. Como gestores, temos que resolver as situações 
que não estão adequadas. Neste caso, funcionou muito bem com a gente. Estou aqui 
compartilhando a experiência que recomendo”, diz Leandra. O município também teve auxílio no 
combate às endemias com recursos do VigiaSUS. 

ESPECIALISTAS – As discussões tiveram o objetivo de fortalecer o combate ao mosquito 
transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Por meio da abordagem de estratégias 
variadas utilizadas em diferentes regiões do país, os participantes puderam acompanhar o debate 
com especialistas no assunto do Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

 


