
       

PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

  

  

 

 

 

 

 

CLIPPING 

 

 

 

 

 

Recife 

 05/08/2017 



1 

 
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 Tw iter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.w ordpress.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 emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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SUBNOTIFICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL É DE 42% 
31/07/2017 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença de Chagas está entre as 17 mais 
importantes enfermidades negligenciadas. A pesquisadora da Faculdade de Medicina (FM) da USP 
Maria Lígia Capuani analisou dados de doadores de sangue entre 1996 e 2000 e comparou com as 
informações fornecidas pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) no Brasil.  Com base no 
universo de 8.526 doadores de sangue do Hemocentro de São Paulo, a conclusão foi que a 
mortalidade de portadores de Chagas é 2,3 vezes maior em relação aos casos que não apresentam a 
doença. Na análise de atestados de óbito de soropositivos, foi verificada uma subnotificação de 42%.
 Maria Lígia considera que o estudo aponta a necessidade de dar maior atenção à Chagas no 
atestado de óbito e a importância do médico buscar o histórico do paciente. Além disso, ela destaca 
que, apesar do vetor da doença já ser controlado, as pesquisas precisam de avanço quanto ao 

tratamento dos infectados. 
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DOIS CASOS SUSPEITOS DA DOENÇA QUE DEIXA A URINA PRETA SÃO INVESTIGADOS EM 

PERNAMBUCO 
01/08/2017 17h16   

 
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) foi comunicada nesta terça-feira (1º) sobre a 

ocorrência de dois casos de ‘mialgia aguda a esclarecer’, registrados no Real Hospital Português (RHP), no Recife. 
Na segunda (31), a Secretaria de Saúde do Recife foi notificada, mas classificou os casos como suspeitos de 
Síndrome de Haff, doença cuja maioria dos casos é associada à intoxicação pelo consumo de peixe 
e caracterizada por dores musculares e pela urina escura. 

De acordo com a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro), os dois internados são um 
casal que consumiu o peixe arabaiana, também conhecido como olho de boi. Procurada pelo G1, a unidade de 
saúde informou que um deles recebeu alta, sem especificar a data da liberação médica. O outro permanece 
internado no hospital. A idade deles não foi divulgada. 

Após a notificação dos dois pacientes, a SES informou que entrou em contato com o Ministério da 
Saúde para discussão do caso. A unidade de saúde em que os pacientes foram internados também foi orientada 
sobre a coleta de material diagnóstico dos pacientes, a ser encaminhado para análises no Laboratório Central de 
Pernambuco (Lacen-PE). 

A Secretaria de Saúde do Recife também vai encontrar os pacientes para coletar dados e investigar os 
dois prontuários. As equipes responsáveis pela análise, segundo a pasta, também aguardam resultados de 
exames laboratoriais realizados pelo hospital. 

Ainda de acordo com o órgão municipal, a Vigilância Sanitária informa que fiscaliza a qualidade dos 
pescados comercializados no Recife. A fiscalização da produção, no entanto, é de responsabilidade da Agência 
de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro). 

Por meio de nota enviada ao G1, a Adagro explicou que o peixe consumido pelo casal não é 
caracterizado como animal de produção, ‘sendo encontrado apenas no mar aberto e em águas profundas, 
próximo a ilhas oceânicas e muito raramente nas proximidades da costa’. Por ser um animal proveniente da 
pesca extrativista, o órgão afirmou não ter a responsabilidade de fiscalizar essa área. 

A agência ainda menciona que, durante uma investigação epidemiológica semelhante sobre um surto 
de mialgia aguda, ocorrida na Bahia, houve ‘apenas uma cogitação de que a enfermidade tenha sido transmitida 
pelo consumo do pescado’. 
 
Outros casos no Brasil 

Em janeiro, na Bahia, foram registrados 64 casos suspeitos da doença no período entre 14 de 
dezembro de 2016 e 24 e janeiro deste ano. Um homem que apresentava sintomas faleceu no estado no dia 31 
de dezembro do ano passado. Também em janeiro, o Ceará registrou cinco pessoas com sintomas da 'doença 
da urina preta'. 
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VACINA CONTRA O ZIKA DEVE CHEGAR EM TRÊS ANOS AO BRASIL 
02.08.17 - 08h00 

Evoluímos na pesquisa científica e no combate à mortalidade gerada pelas grandes 
epidemias, mas a estrutura urbana continua precária. Esse é o diagnóstico do médico e diretor do 
Centro de Referência de Doenças Imuno-infecciosas de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, 
Luiz José de Souza. A boa notícia é que, segundo ele, a vacina contra o Zika vírus chegará ao País em 
dois ou três anos. Professor de clínica médica na Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes e 
autor do livro “Dengue Zika e Chikungunya – Diagnóstico, Tratamento e Prevenção”, ele acredita que 
o sorotipo três da dengue deve voltar a atingir o Rio de Janeiro e que o vírus que transmite a 
Chikungunya, doença aguda que causa dores severas nas articulações, deve continuar a circular pelo 
País. “Ainda sofremos com a falta de planejamento urbano, deficiência da rede de saneamento 
básico e o pior é que agora temos a presença dos três vírus simultaneamente pelo País. ” A seguir, a 
íntegra da entrevista. 

ISTOÉ – O Brasil já enfrentou epidemias de dengue, Zika vírus e Chikungunya. Qual a grande lição 
que esses surtos deixaram ao País? 

Luiz José de Souza – Enfrentar essas epidemias mostrou que lidar com o vírus é muito complexo. 
Temos que valorizar e entender as arboviroses. Em Minas Gerais, por exemplo, houve uma demora 
da vigilância para combater a febre amarela. O aspecto mais importante é a prevenção. O País tem 
que valorizar o trabalho de conscientização porque temos uma infraestrutura muito precária. O 
Programa de Aceleração ao Crescimento não evoluiu. Existe até hoje um crescimento desordenado 
da população periférica ao mesmo tempo em que o sistema de saneamento é deficiente. Contudo, a 
área educacional é nosso principal atraso. A saúde depende de tudo isso. Como não há estrutura, 
ocorrem essas tragédias. Apesar disso, o País enfrentou os surtos com muita eficiência. Fizemos 
diagnósticos precoces do Zika vírus. Mas, a doença não acabou, pode retornar. O grande problema é 
conviver simultaneamente com dengue, Zika e Chikungunya. 

Há o risco de alguma dessas epidemias voltarem a existir em algum Estado brasileiro? 

A Chikungunya vai aparecer. É uma doença grave que atinge as articulações e de certa forma mutila a 
população. Ela provoca um alto índice de mortalidade em pacientes com doenças crônicas e 
cardíacas. A dengue, por sua vez, também é grave e os quatro sorotipos já estão circulando no Brasil. 
O que se espera para agora é o sorotipo três, que depende basicamente da chuva e do calor. A 
dengue ressurge após um longo período de tempo. Esse sorotipo apareceu no Rio de Janeiro entre os 
anos de 2002 e 2007. As crianças que nasceram depois disso e os jovens estão todos vulneráveis. É 
provável que ocorra uma grande epidemia no Rio. O Zika também deve continuar em menores 
proporções do que as notificadas anteriormente. 
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Como o senhor avalia a evolução nos tratamentos contra as doenças causadas pelo vírus? 

A vacina da dengue é muito boa, mas ainda não chegou à rede pública, só na rede privada. Mas ainda 
assim, não é possível combater o mosquito sem uma boa estrutura. A vacina contra o Zika está a 
caminho, aprendemos muito a lidar com a doença. Apesar das dificuldades, conseguimos crescer 
cientificamente, a aplicar o protocolo e hoje a mortalidade já é menor do que no início dos surtos. 
Conseguimos introduzir o protocolo de tratamento em todos os estados brasileiros. A parte que 
ainda está atrasada é a política. 

E em relação à eficácia da vacina já existente? Para outras epidemias uma solução está a caminho? 

A vacina da dengue é eficaz para pessoas de 9 a 45 anos, sendo que o número maior de pessoas 
contaminadas pelo vírus é de 20 a 40 anos. A vacina é eficiente para os quatro sorotipos e tem uma 
eficácia de 80%. Para os sorotipos três e quatro, o índice de proteção é de 70%. Para o sorotipo um, a 
proteção é de 60% e no caso do sorotipo dois, a proteção é de 50%. Para quem já teve dengue uma 
vez, a vacina protege ainda mais. O entrave é que o País não tem condições econômicas para 
introduzir a vacina na rede pública. Já a vacina contra a febre amarela será aplicada para todas as 
pessoas que vivem na região sudeste porque o mapa endêmico se ampliou. Não temos vacina para a 
Chikungunya e contra o Zika vírus, deverá chegar em dois ou três anos.  

Muitos estados sofrem com a falta de médicos e profissionais de saúde para auxiliar no tratamento 
das doenças causadas pelos vírus. Por que essa estrutura e tão precária? 

O País piorou muito em termos de assistência médica em função da crise que estamos vivendo. No 
Sistema Único de Saúde (SUS), há uma hierarquia importante a ser seguida. A assistência primária, o 
posto de saúde da periferia da cidade, é deficiente. Os hospitais ambulatoriais fazem parte da 
atenção secundária e deveria dar apoio à primária para fazer diagnósticos. Mas se considerarmos 
todos os estados do País, somente em São Paulo e Curitiba a atenção secundária funciona bem. O 
custo do sistema de saúde acaba sendo mais alto porque sobrecarrega as emergências. O SUS vive 
uma crise que joga todos os pacientes para a assistência terciária, que são as emergências. Se as 
primárias e secundárias não funcionam é impossível fazer diagnóstica e não há resolutividade.  

No caso das crianças com microcefalia, por exemplo, a demanda por profissionais de saúde 
especializados vai aumentar. Como o senhor vislumbra esse futuro próximo? 

Se há dificuldade em prevenir e tratar doenças simples, em doenças mais complexas o cenário é 
muito pior. O tratamento adequado não está sendo feito. 

Além da evolução médica, quais os outros reflexos positivos das epidemias no Brasil? 

A população aprendeu a ter mais consciência, mas ainda não existe um trabalho de prevenção 
adequado. Não se consegue impedir o nascimento do mosquito porque as condições são muito 
precárias. Não se entra nas favelas para fazer um trabalho de prevenção. Evoluímos na assistência e 
na pesquisa, agora o restante depende dos governantes. Com todo o dinheiro retirado das propinas 
e da corrupção, teríamos uma assistência de saúde maravilhosa. Usar militares para verificar 
condições domésticas é válido no momento de emergência, mas o combate ao vetor deve continuar. 
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Isso tem de ser feito para evitar a proliferação do vetor. Com as chuvas e o calor, deverão ocorrer 
alagamentos e assim o ciclo da proliferação recomeça. Ainda sofremos com a falta de planejamento 
urbano, deficiência da rede de saneamento básico e o pior: já temos no país os quatro sorotipos da 
dengue. 

Podemos voltar a viver um cenário ainda preocupante de pessoas infectadas? 

É o momento ideal para se falar em prevenção. Acredito que o sorotipo três será a bola da vez no Rio 
de Janeiro. E a Chikungunya também deve continuar circulando pelo País. Estamos bem mais 
preparados, cerca de 80% mais do que antes. Mas para evitar a mortalidade, ainda precisamos de 
treinamentos, recursos humanos e da presença de estado e municípios nas regiões afetadas pelos 
surtos. 
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MAIS DE UM MILHÃO DE CRIANÇAS PODEM MORRER DE CÓLERA NO IÊMEN, DIZ ONG 
 
02/08/2017 11:09  

 
               SANAA — Mais de um milhão de crianças estão correndo o risco de morrer de cólera no 
Iêmen, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira pela ONG Save the children. 
Desnutridas e com menos de cinco anos, elas vivem nas áreas mais afetadas pela doença segundo a 
instituição de caridade, que está mandando mais especialistas na área da saúde para os lugares mais 
atingidos. 

Mais de 425 mil pessoas foram infectadas e outras 1.900 foram mortas pela epidemia de 
cólera que assola o país desde abril de 2015. Ainda segundo a Save the children, crianças com menos 
de 15 anos agora representam 44% dos novos casos da doença e 32% das mortes no Iêmen, onde 
uma guerra civil e grave crise econômica deixaram milhões de pessoas às margens da fome.  

"A tragédia é que tanto a desnutrição quando a cólera são facilmente tratáveis se você tiver 
acesso a cuidados de saúde básicos. Mas os hospitais e clínicas foram destruídos, funcionários da 
saúde do governo não são pagos há quase um ano e a chegada de ajuda está sendo obstruída", disse 
Tamer Kirolos, diretor da Save the children para o Iêmen.   

A cólera, provocada pela ingestão de água ou comida contaminada pela bactéria Vibrio 
cholerae, pode matar em algumas horas se não for tratada.   

A Save the children diz que atualmente opera 14 centros de tratamento de cólera e 90 
unidades de reidratação em todo o Iêmen, mas está aumentando suas unidades e mandando mais 
especialistas em saúde para as áreas mais afetadas. 
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ITÁLIA REGISTRA MAIS DE 4 MIL CASOS DE SARAMPO NESTE ANO 
02.08.17 - 15h45 

Desde o começo do ano, o país já registrou 4001 casos da doença, informou nesta terça-feira 
(1) o Ministério da Saúde italiano.         
 De acordo com os dados do boletim semanal, em cerca de 89% dos casos os pacientes não 
haviam sido vacinados e em apenas 6% deles os pacientes só receberam uma dose da vacina. Além 
disso, 35% das pessoas infectadas pela doença sofreram ao menos uma complicação e outros 42% se 
recuperaram sem problemas.          
 Durante o mês de julho foram registrados 316 casos da patologia, enquanto que em junho, 
541 pessoas apresentaram os sintomas da epidemia. Já de primeiro de janeiro a 28 de maio de 2017, 
quase todas as regiões nacionais tiveram casos da doença, mas apenas sete delas registraram 91% 
deste número. São elas: Piemonte, Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Vêneto e Sicília. Segundo o 
Instituto Superior de Saúde sobre o sarampo, a maior parte dos casos da doença foi registrada em 
pessoas com 27 anos de idade, sendo que 275 deles aconteceram entre funcionários da saúde. Nas 
últimas semanas, quatro pessoas foram diagnosticadas com a patologia.     
 “Os casos que estão sendo acrescentados a cada semana não são os únicos casos insurgentes 
realmente, mas são aqueles que, por vários fatores, foram inseridos na semana passada e que se 
referem às pessoas que apresentaram alguns sintomas” como a diarréia, diz o relatório. Com o 
ressurgimento de doenças que já estavam erradicadas e/ou muito controladas no país, o governo 
italiano criou um decreto que obriga os pais a vacinarem os filhos até 12 anos. Na última semana, o 
plenário da Câmara dos Deputados da Itália aprovou, de maneira definitiva, a lei. Ao todo, 10 vacinas 
passarão a ser obrigatórias, inclusive para o combate ao sarampo. (ANSA) 
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SALVADOR REGISTROU 17.500 CASOS DE DIARREIA EM TRÊS MESES; SMS EMITE ALERTA 

04.08.2017, 16:40:48 
Atualizado: 04.08.2017, 16:53:51 

Desde o mês de abril que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vem notando um aumento 
nos casos de diarreia em Salvador. No final de junho, portanto, em três meses, o número chegou a 
cerca de 17.500 casos, segundo informações da diretora de Vigilância à Saúde da secretaria, Geruza 
Moraes. “Houve um pico no final do mês de julho e nós emitimos uma alerta para que a rede 
municipal passe a notificar e monitorar esses casos”, contou ao CORREIO. Os distritos que mais 
registraram casos foram o de Cabula/Beiru, Itapuã e Liberdade.    
 A preocupação do órgão é que o crescimento das ocorrências da doença não tem uma causa 
definida e a detecção é complicada, já que a diarreia pode ser causada por inúmeros agentes. As 
suspeitas para o aumento giram em torno do rotavírus e do norovírus.    
 “A gente tem esses vírus circulando o tempo todo e, por algum desequilíbrio, eles infectam 
um grupo de pessoas e assim vai se disseminando, principalmente no contato das mãos e em 
alimentos contaminados”, explica ela. A diretora de vigilância orienta que as pessoas que não têm 
sintomas da doença podem procurar vacinação contra o rotavírus nos postos municipais de saúde.
 O principal problema da diarreia é a possibilidade de uma desidratação severa, além da 
perda de nutrientes como sódio e potássio. Os adultos são mais resistentes, mas os bebês , crianças e 
idosos costumam se desidratar com maior facilidade. A doença pode ser tratada com o consumo de 
bastante líquido para repor a água perdida nas fezes.  

Os vírus Rotavírus e Norovírus vírus se disseminam rapidamente por contato pessoal, pelo ar 
e por alimentos contaminados. Ele pode provocar náuseas, vômitos, febre e diarreia. Para evitar o 
contágio, é preciso manter bons hábitos de higiene, lavando as mãos e os alimentos com cuidado. 
Também é indicada a higienização das mãos e de objetos utilizando álcool em gel. 
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CASOS DE VÍRUS DA ZIKA E DENGUE DIMINUEM E DE CHIKUNGUNYA AUMENTAM EM MT, DIZ 

SECRETARIA 
 
05/08/2017  

Os casos de vírus da zika, dengue apresentaram uma queda no primeiro semestre deste ano em Mato 
Grosso, em relação ao mesmo período de 2016. É a constatação feita pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) de 
Mato Grosso. Porém, os casos de chikungunya aumentaram. O boletim foi divulgado pela secretaria nesta 
sexta-feira (4). 

Segundo a SES, Mato Grosso apresenta média incidência de dengue (279/100 mil habitantes), baixa 
incidência de febre chikungunya (85/100 mil habitantes) e baixa incidência de febre pelo vírus da zika (63/100 
mil habitantes). 

São 9.233 casos de dengue no primeiro semestre de 2017: uma redução de 65% em relação ao mesmo 
período de 2016. Já casos de chikungunya foram 2.802 casos registrados neste ano. Nesse comparativo houve 
um aumento de 102% em relação ao mesmo período de 2016. No mês de julho deste ano 118 municípios já 
notificaram casos de dengue. 

As notificações de vírus da zika chegaram a 2.086, o que representa uma redução de 91% em relação 
ao mesmo período de 2016. 
 
Chikungunya e zika 

Em relação à febre chikungunya registrou-se um caso de óbito em investigação no município de Várzea 
Grande. 

No mesmo mês foram notificados casos em 53 municípios: Acorizal, Alto Araguaia, Alto Paraguai, 
Apiacás, Araputanga, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Brasnorte, Cáceres, Campo Novo do Parecis, 
Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Colíder, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, 
Guarantã do Norte, Itanhangá, Jaciara, Jangada, Jauru, Juara, Juína, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Matupá, 
Mirassol d'Oeste, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Nazaré, Nova Brasilândia, Nova Mutum, 
Nova Olímpia, Novo São Joaquim, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, 
Poxoréo, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leste, Santo Antônio 
do Leverger, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Várzea Grande e Vila Rica. 

Com relação à incidência de zika, em junho, foram notificados casos em 56 municípios: Acorizal, Água 
Boa, Alta Floresta, Araputanga, Arenápolis, Aripuanã, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, 
Brasnorte, Cáceres, Campinápolis, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Colíder, 
Colniza, Comodoro, Cuiabá, Diamantino, Dom Aquino, Feliz Natal, Figueirópolis D'Oeste, Guarantã do Norte, 
Jaciara, Juína, Juscimeira, Lambari d'Oeste, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova 
Nazaré, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do 
Araguaia, Pontes e Lacerda, Poxoréo, Primavera do Leste, Querência, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, 
Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leste, São José dos Quatro Marcos, São Pedro da Cipa, Sinop, 

Sorriso, Tabaporã, Tangará da Serra, Várzea Grande e Vera. 
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