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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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OS ESTADOS DA REGIÃO SUL REGISTRAM 23% DO TOTAL DE CASOS NO BRASIL, SEGUNDO 

DADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
Ao desmembrar o primeiro Boletim Epidemiológico de Tentativas e Óbitos por Suicídio no Brasil, 

divulgado nesta quinta-feira (21) pelo Ministério da Saúde, a região Sul fica nitidamente em destaque. Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná respondem por uma taxa de 23% dos casos. Considerando que os 
Estados detêm somente 14% da população nacional, o número é preocupante.  
– No Sudeste, são registrados 38% dos suicídios, mas a região representa 42% da população. Assim, o risco 
é menor no Sudeste do que Sul, onde há um aglomerado importante, que pode estar associado à cultura 
dessa área – observou Fátima Marinho, diretora do departamento de Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis do ministério.   

Sem se surpreender com os números, Claudia Weyne Cruz, psicóloga do Observatório de Análise 
de Situação do Suicídio no Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria Estadual da Saúde (SES), afirma que o 
Estado está ciente da situação e atua com medidas semelhantes às propostas pelo ministério no combate 
a essas mortes. Um dos passos que a SES tem incentivado é na qualificação das notificações das tentativas 
de suicídio.  
– Os serviços precisam notificar para termos uma noção da magnitude do fenômeno. Na medida que se 
notifica, pode-se intervir. Nesses casos, recomendamos que pessoas que são atendidas nas emergências já 
saiam com orientação de um serviço especializado e com envolvimento da família – disse.  
No Rio Grande do Sul, três municípios se destacam entre os quatro com piores indicadores do país: 
Forquetinha (78,7 casos a cada 100 mil habitantes), Travesseiro (55,8 a cada 100 mil) e André da Rocha 
(52,4 a cada 100 mil). No entanto, há de se considerar a população estimada dessas localidades, inferiores 
a 3 mil habitantes.  
– Tem que ter cuidado, pois, às vezes, a cidade é muito pequena, e um único caso já parece muito  –
ponderou Claudia.  

Determinadas regiões já estão sob vigilância da SES em razão do grande número de casos 
registrados tanto na população idosa quanto nos jovens. O Vale do Rio Pardo é um dos alvos das 
autoridades de saúde, que farão por lá uma pesquisa qualitativa.  

Várias são as hipóteses para o número elevado no Rio Grande do Sul. Claudia salienta que o 
suicídio não tem causa única, sendo um somatório de diversos fatores. Entretanto, em uma população 
específica que ela estudou, de agricultores idosos, foi evidenciado o sentimento de inutilidade:  
– Não podemos generalizar. Seria leviano se a gente fixasse um fator. É uma sobreposição. Nessa 
população, foi observado que eles trabalhavam para viver e viviam para trabalhar. O trabalho é um valor 
moral. Com o adoecimento do corpo, sentiam-se um estorvo para a família.   
 
Assistência salva vidas  

Uma das metas do Ministério da Saúde é reduzir a mortalidade por suicídio em 10% até 2020. O 
índice foi acordado no Plano de Ação em Saúde Mental, lançado em 2013, pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o qual o Brasil é signatário.  

Expandir a atuação dos Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) está na agenda estratégica da pasta 
para diminuir os números. De acordo com o boletim, locais que contam com esse serviço têm queda de até 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2017/09/mapa-dos-suicidios-no-brasil-coloca-rio-grande-do-sul-em-alerta-cj7ur9sz8003701tg0ygobo0s.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2016/09/suicidio-o-mal-invisivel-que-mata-mais-de-mil-gauchos-por-ano-7401401.html
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14% no risco de suicídio. Também está no horizonte do órgão ampliar o atendimento em parceria com 
o Centro de Valorização da Vida (CVV). Tornar gratuita a ligação para esta instituição é uma das medidas 
que devem ser tomadas em oito Estados a partir do dia 30. No Rio Grande do Sul, isso já é uma realidade. 
Conforme os dados, o número de atendimentos registrou aumento de 13 vezes, passando de 4,5 mil 
ligações em setembro de 2015 para 58,8 mil em agosto deste ano.  

Para diminuir as mortes por suicídios entre indígenas, a SES está levando para o Comitê de 
Promoção de Vida e Prevenção do Suicídio uma representação vinculada à saúde desses povos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cvv.org.br/ligue-141/
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RESISTÊNCIA A VACINAS PROVOCA SURTO DE SARAMPO NA EUROPA 

 
O aumento drástico dos casos de sarampo na Europa tem causado preocupação no ECDC 

(Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças) e na OMS (Organização Mundial de Saúde). 
Os números mostram o recrudescimento desta doença no continente. A maioria dos novos casos de 
sarampo foi confirmada em sete países, entre eles alguns dos mais desenvolvidos: França, Alemanha, 
Itália, Suíça, Polônia, Romênia e Ucrânia. 

Na Romênia, desde 2016, os casos ultrapassam o número de 3,4 mil. Segundo a OMS, cerca 
de 95% da população não foi imunizada com a segunda dose da vacina contra sarampo, nestes sete 
países. 

O infectologista Marco Aurélio Safadi, diretor da pediatria da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, aponta ainda que outras enfermidades, como rubéola, têm reaparecido nestes países em 
função da falta de vacinação. E os movimentos antivacinas, espalhados pelo mundo inteiro, têm 
contribuído para esse retrocesso. 
— As vacinas são órfãs do seu próprio sucesso. A gente é de uma geração na qual essas doenças 
tinham um impacto e uma carga muito grande de sofrimento, hospitalizações e mortes. Com o 
controle por meio das vacinas, as gerações mais jovens se esqueceram da importância disso, e então 
alguns se apegam em detalhes pequenos e muitas vezes estilumados por motivações escusas por 
trás disso. 

Por motivações escusas pode-se entender o interesse de escritórios de advocacia que 
buscam processar laboratórios. Isso foi constatado após falso estudo de 1998 ser comprovadamente 
desmascarado. Na ocasião, se descobriu que algumas crianças foram previamente escolhidas como 
voluntárias. O objetivo da ação era dar a informação mentirosa de que a vacina tríplice viral (contra 
sarampo, caxumba e rubéola) havia sido causa de autismo nas crianças. 

Safadi destaca que o ato de não vacinar não pode ficar restrito à família. Alguém não 
imunizado pode até não contrair a doença, mas colabora para a sua propagação, já que, quanto 
menos imunizações em uma comunidade, mais propensa à doença ela está. 
— O fato de alguém não vacinar o próprio filho pode não provocar a doença nele. Nada acontece 
neste caso, mas quando muitos fazem isso a gente corre um risco muito grande, como ocorre 
atualmente na Europa. 

Na Itália, 1,6 mil pessoas tiveram sarampo em 2017. Destas, 88% não tinham tomado 
nenhuma dose da vacina, de acordo com o ECDC. 
 
Benefícios incontestáveis 

Também a distorção de informações, causada por exemplos isolados, é prejudicial, na 
avaliação do especialista. O argumento dos grupos contrários à vacinação é baseado na teoria de que 
a imunização traria efeitos colaterais e causaria outras mazelas. Safadi contesta tal afirmação. E a 
considera perigosa. 
— A importância científica e a segurança das vacinas são inequívocas, pautadas em evidências de 
vacinas que estão aí há décadas. Evidentemente, como qualquer imunobiológico, como aspirina por 
exemplo, existem eventos adversos, mas pontuais. 
 

http://noticias.r7.com/saude/resistencia-a-vacinas-provoca-surto-de-sarampo-na-europa-22092017
http://noticias.r7.com/saude


6 

 
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 / 

Grupos contrários à vacinação avançam no país e preocupam Ministério da Saúde 
O médico reafirma que campanhas de vacinação foram fundamentais para o 

desenvolvimento das sociedades no mundo todo. 
— O balanço é fartamente positivo para o benefício das vacinas. Pegar um caso adverso para 
justificar uma intervenção que previne milhares de mortes e milhões de hospitalizações obviamente 
é um erro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.r7.com/saude/grupos-contrarios-a-vacinacao-avancam-no-pais-e-preocupam-ministerio-da-saude-21052017
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AMÉRICAS ELIMINAM TÉTANO MATERNO E NEONATAL 

 
As Américas conseguiram eliminar o tétano materno e neonatal, que causava a morte de 

mais de 10 mil recém-nascidos por ano na região, informou nesta quinta-feira a Organização Pan-
americana da Saúde (OPS), pedindo aos países que mantenham a vacinação generalizada. “Este ano 
se declarou a eliminação da doença no Haiti, o que permitiu alcançar a meta regional”, informou o 
organismo em um comunicado.  

O tétano neonatal ocorre quando o recém-nascido se infecta com a bactéria C. tetani, 
frequentemente pela falta de esterilização ou no corte do cordão umbilical. 

Para evitá-lo, além de seguir recomendações de higiene durante o parto e depois, as grávidas 
devem tomar a vacina antitetânica, cuja aplicação generalizada começou no continente americano 
nos anos 1970. “A eliminação do tétano materno e neonatal constitui outra prova de que as vacinas 
funcionam”, disse Carissa Etienne, diretora da OPS, em um comunicado. 

O tétano materno e neonatal é a sexta doença evitável mediante vacinação eliminada na 
região, após a erradicação da varíola em 1971, da poliomielite em 1994, da rubéola e da síndrome da 
rubéola congênita em 2015 e do sarampo em 2016, acrescentou o texto. 

A OPS esclareceu que o tétano não pode ser plenamente erradicado porque a bactéria 
causadora está presente em todo o ambiente, tanto no solo quanto nas fezes de muitos animais. 
“Diferentemente de outras doenças evitáveis mediante vacinação, o tétano materno e neonatal é 
considerado eliminado quando a taxa anual é de menos de um caso por 1.000 nascidos vivos em 
nível distrital”, explicou. 

Segundo a OPS, 43 países eliminaram o tétano materno e neonatal entre o ano 2000 e junho 
de 2017. No mundo há 16 países que ainda não eliminaram a doença. 
Por isso, o organismo recomendou “a todos os países da região intensificar seus esforços para 
manter em 95% a cobertura da vacinação materna contra o tétano, conforme o recomendado”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://istoe.com.br/americas-eliminam-tetano-materno-e-neonatal/


8 

 
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 / 

 
18 set 2017, 18h03 

 

ESTUDO DA USP USA PLANTA PARA MATAR CÉLULAS INFECTADAS COM HIV 

 
Uma trepadeira nativa do Nordeste contém uma proteína que, quando ligada a um anticorpo, é 
capaz de atacar apenas as células doentes, preservando as sadias 
 

Sementes de uma planta trepadeira nativa do Brasil podem ser usadas para 
matar células infectadas com HIV, vírus causador da aids. Essa é a descoberta de um novo estudo 
conduzido em laboratório por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a 
Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos. A planta (Abrus pulchellus) é tóxica se ingerida por 
animais e possui uma proteína que, quando ligada a um anticorpo que identifica células doentes, 
destrói as partes contaminadas pelo vírus, mesmo quando ele está “silenciado” por medicamentos. 

Segundo o professor orientador do estudo, Francisco Eduardo Guimarães, docente do 
Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da USP, a puchelina (proteína extraída da planta) foi capaz de 
matar 90% das células com HIV, em laboratório, preservando as sadias. “Estamos desenvolvendo o 
que chamamos de uma imunoterapia. Ainda estamos no começo [das pesquisas], mas estamos tendo 
sucesso”, afirma o pesquisador em entrevista à Rádio USP. 

Guimarães explica que a equipe já sabia das propriedades tóxicas da trepadeira, encontrada 
no Nordeste. O que eles perceberam é que, se pequenas doses da proteína da planta fossem 
associadas a um anticorpo que atua apenas nas células doentes, formando um complexo chamado 
imunotoxina, eles conseguiriam destruir as células infectadas mesmo se o paciente estivesse 
tomando medicamentos. Os antirretrovirais, como são chamados os remédios disponíveis 
atualmente para tratamento do HIV, não eliminam completamente o vírus do corpo, apenas 
impedem que ele se multiplique e infecte células novas. 
 
HIV 

De acordo com o Ministério da Saúde, 827.000 pessoas vivem com HIV no Brasil. No mundo, 
esse número chega a 36,7 milhões, segundo dados da Unaids, programa da ONU para combater o 
vírus. A instituição estimou que, em 2016, 1,8 milhão de novos casos foram identificados no mundo, 
sendo 160.000 deles em crianças menores de 15 anos. 

A aids, sigla em inglês para síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença que ataca 
o sistema imunológico do paciente e que surge em estados avançados da infecção pelo HIV. 
Conforme o vírus vai destruindo os glóbulos brancos, diminui a capacidade do corpo de se defender 
contra outras doenças que, normalmente, não trariam grandes riscos para a saúde. Em casos mais 
graves, essas infecções oportunistas, como são chamadas as enfermidades que se aproveitam da 
fraqueza do sistema imunológico, podem levar o paciente a óbito. 

As principais formas de contágio pelo vírus HIV são por troca de sêmen, secreção vaginal ou 
sangue. Por isso, a infecção é considerada uma doença sexualmente transmissível (DST) e pode 
ocorrer em casos de sexo desprotegido (sem camisinha) e em situações em que há troca desses 
fluidos. Também é possível adquirir o vírus ao compartilhar seringas e instrumentos perfurantes não 
esterilizados com uma pessoa infectada ou durante a amamentação, passando o HIV de mãe para 
filho por meio do leite. 
 

http://veja.abril.com.br/ciencia/estudo-da-usp-usa-planta-para-matar-celulas-infectadas-com-hiv/
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DENGUE NA GESTAÇÃO AUMENTA RISCO DE MORTE DE BEBÊ, APONTA ESTUDO 

 
Resultados foram divulgados nesta quinta-feira (21) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Artigo com 
levantamento foi publicado na edição de setembro do periódico The Lancet. 
 

Um estudo científico, cujos resultados foram divulgados nesta quinta-feira (21) pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), detectou que a dengue pode representar um risco à vida do feto. Com isso, a zika, também 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, deixa de ser a única infecção por arbovirose a ser considerada letal 
para um bebê em desenvolvimento. 

Conforme a pesquisa, publicada na edição de setembro do periódico The Lancet, ter dengue durante a 
gestação quase dobra a probabilidade de um bebê nascer morto ou morrer durante o parto, enquanto a 
dengue severa aumentaria em cinco vezes as chances de um natimorto – nome dado à morte do feto acima de 
500g dentro do útero ou durante o parto. 

Os pesquisadores chegaram a essa constatação a partir da análise dos registros de sistemas de 
informações brasileiros. Para chegar a tais resultados, os pesquisadores cruzaram os dados de mais de 162 mil 
natimortos e 1,5 milhão de nascidos vivos, sendo que, desses, 275 natimortos e 1.507 nascidos vivos tinham 
sido expostos a dengue. 

Apesar de, desde os anos 1980, o Brasil passar por sistemáticas epidemias de dengue, a doença era 
considerada letal apenas quando atingia sua forma hemorrágica, que agravava o quadro do infectado podendo 
levar a morte. No entanto, com a epidemia de anomalias congênitas associadas à zika ocorrida em 2015, a 
investigação científica se voltou para os efeitos das infecções virais durante a gestação. 

Este é o primeiro estudo realizado em larga escala a demonstrar a associação, segundo a Fiocruz. 
Apenas um estudo anterior, com uma pequena amostra de um hospital, indicou a relação entre a infecção e 
natimorto. 

A autora principal do estudo é a pesquisadora do Cidacs Enny Paixão, doutoranda da London School of 
Hygiene & Tropical Medicine, em Londres. 

O artigo com o resultado da pesquisa contou com a autoria dos pesquisadores do Centro de Integração 
de Dados e Conhecimento para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia) Enny Paixão, Mauricio Barreto, Maria Glória 
Teixeira e Laura Rodrigues, em parceria com pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 
Federal da Bahia (ISC/UFBA), Universidade de São Paulo (USP) e da London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, no Reino Unido. 
 
Dados 

O estudo foi realizado com dados obtidos entre dezembro de 2012 e janeiro de 2016 do Sistema de 
informação de Nascimentos (Sinasc), Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e Sistema Nacional de 
Agravos de Notificação (Sinan). 

A análise indicou que o risco de natimortos, entre todos os nascimentos registrados no período, foi de 
11 por 1000 nascidos vivos. Já quando considerado apenas a amostra das mães infectadas por dengue, a taxa de 
incidência foi de 15 por 1.000. Quando considerada a gravidade da doença, a dengue severa aumenta o risco de 
natimorto em cinco vezes, cerca de três vezes mais que a dengue comum. 

Os mecanismos pelos quais a dengue causaria o nascimento de natimortos é desconhecido, mas os 
pesquisadores apontam três hipóteses para explicar o fenômeno: os sintomas de dengue afetariam 

https://g1.globo.com/bahia/noticia/dengue-na-gestacao-aumenta-risco-a-vida-do-feto-aponta-estudo.ghtml
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diretamente o feto; a dengue causaria mudanças na placenta; ou o próprio vírus teria um efeito direto no bebê 
em formação. 

Em 2015, cerca de 2.6 milhões de bebês foram considerados natimortos no mundo. A estimativa é que 
infecções virais, no geral, representam cerca de 14% de todos os óbitos fetais. Algumas infecções possuem forte 
evidência científica de associação com natimortos: sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus e parvovírus B19. 
Confira no site da Fiocruz Bahia entrevista com a autora principal do estudo, a pesquisadora do Cidacs Enny 
Paixão, doutoranda da London School of Hygiene & Tropical Medicine, em Londres. 
 
 


