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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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SALMONELLA ENCONTRADA EM MELÃO PRÉ-CORTADO ADOECE 60 PESSOAS (notícia 

traduzida por meio do Google tradutor) 
10/06/2018 às 15h36 

 
Autoridades pediram que as pessoas descartassem o melão pré-cortado vendido em grandes redes 
de supermercados depois que um surto de salmonela ligado à fruta causou a doença de 60 pessoas 
em cinco estados, disseram na sexta-feira os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. 
 
A Caito Foods, LLC relembrou seus pacotes de melancia pré -cortada, melão, melão e produtos 
medley recheados contendo esses melões depois que as pessoas relataram se sentirem mal depois 
de comer as frutas, disse o CDC em um comunicado à imprensa. A fruta foi produzida em uma 
instalação em Indianapolis, Indiana. 
 
Autoridades disseram que as pessoas relataram ter contraído salmonela depois de comerem melão 
pré-cortado entre 30 de abril e 28 de maio. Pelo menos 31 pessoas foram hospitalizadas.  
 
O melão foi vendido em embalagens plásticas em concha na Costco, Jay C, Kroger, Payen Owen, 
Sprouts, Trader Joe, Walgreens, Wal-Mart e Whole Foods / Amazon. Eles foram distribuídos na 
Geórgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Missouri, Carolina do Norte e Ohio.  
 
A Caito Foods apreendeu a produção e distribuição dos melões. Os consumidores são instados a 
jogar fora o melão pré-cortado que cai dentro do recall. 
 
Pessoas com salmonela podem desenvolver sintomas como febre, diarreia, vômito e dor abdominal. 
Às vezes, as infecções podem ser fatais, especialmente em crianças pequenas ou idosos. As bactérias 
também podem causar infecções arteriais, endocardite e artrite em raras ocasiões.  

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://nypost.com/2018/06/10/salmonella-found-in-pre-cut-melon-sickens-60-people-cdc/
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BOTULISMO: TRÊS CASOS SÃO CONFIRMADOS EM RIBEIRÃO PRETO 
11/06/2018 às 08h09 

 
Neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde já confirmou três casos de botulismo em Ribeirão Preto. 

O fato levantou um alerta sobre os perigos da doença e do consumo de alimentos de origem 

desconhecida ou duvidosa, principais fontes de sua transmissão.   

 

A advogada Rita Franco França, de 53 anos, sabe bem o quanto o alerta é importante. Em processo 

de recuperação da doença há cinco meses, ela celebra a vida e adverte sobre seus riscos e gravidade. 

  

 

"Não fazia ideia. Hoje, sei o risco de comprar produtos caseiros, sem certificação, pois o risco de 

contaminação é grande", diz ela, que se contraiu o botulismo consumindo uma conserva caseira.   

 

Segundo o neurologista Ailton Melo, membro da Academia Brasil eira de Neurologia (ABN) e 

professor da Universidade Federal da Bahia, o botulismo é transmitido, na maioria das vezes, pela 

ingestão de alimentos contaminados ou armazenados de forma incorreta.   

"A bactéria do botulismo pode ser encontrada no solo ou em alimentos embutidos ou em conserva, 

por exemplo", afirma. "O mel sem procedência, que muita gente acha inofensivo, também pode se 

tornar reservatório para os agentes da doença", completa.  

 

Contaminação   

 

Rita contraiu o botulismo através de uma conserva de tofu. "No dia 1º de janeiro comecei a passar 

mal, pela manhã, com ânsia de vômito e tontura. Por volta das 15h, meu quadro piorou. Minha 

pálpebra começou a cair e fiquei com a visão turva", conta Rita.   

 

No dia seguinte, a advogada estava bem pior. Quase não abria o olho, sua visão estava duplicada e já 

tinha dificuldade para falar. O primeiro diagnóstico foi de AVC no cerebelo. Mas, ao passar por outro 

neurologista com especialização em botulismo, ele já suspeitou da doença.   

 

"No segundo dia, já internada, tomei o soro antibotulínico. Foi uma das coisas que me salvaram, pois 

mata a toxina circulante. Só por isso meu corpo não paralisou totalmente", conta Rita.   

 

Ao todo, foram 52 dias de internação e incertezas, sendo 20 na UTI e 32 no quarto do hosp ital. 

"Mesmo em casa, só fui ter alta após 100 dias", conclui.   

Vigilância Sanitária  
 
A Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto diz que as 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/saudeevida/NOT,0,0,1339890,ameaca+botulismo+escondida.aspx
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principais dificuldades para a fiscalização de estabelecimentos que vendem alimentos estão 
relacionadas, principalmente, a desinformação e clandestinidade.   
 
"Existem medidas estabelecidas pela legislação que devem ser aplicadas para obtenção de um 
alimento seguro, e muitas pessoas desconhecem essas informações. O número de e stabelecimentos 
é grande e muitos não buscam a Vigilância para regularização", afirma em nota.   
 
A pasta alerta que quem faz comida em casa e não possui licença para fabricação e revenda dos 
produtos está colocando a população em risco. "Muitos casos relatados e investigados de botulismo 
estiveram associados à ingestão de conservas alimentícias caseiras, fabricadas clandestinamente", 
diz a Vigilância.   
 
Por esta razão, a secretaria da Saúde orienta a população a evitar, a todo custo, consumir alimentos 
de origem desconhecida ou duvidosa, já que a simples existência de um rótulo ou de uma tabela 
nutricional não indica que o produto seja seguro.   
 
"É necessário verificar se existe a razão social do fabricante e o endereço do mesmo", frisa. "É 
preciso ter cuidado com a origem, pois nem sempre um alimento contaminado tem suas 
caraterísticas de cheiro e sabor modificadas. Latas amassadas e estufadas também podem indicar 
problemas de qualidade e devem ser evitadas", finaliza.  
 
Recuperação é lenta e dolorosa  
O neurologista Ailton Melo explica que a bactéria do botulismo impede a liberação de acetilcolina, 
um neurotransmissor necessário para que o cérebro ordene a contração muscular. "Por isso a 
doença paralisa todos os músculos do corpo", diz ele. "O botulismo é  uma doença grave, tanto que 
há 30% de letalidade, uma taxa extremamente alta", completa.   
 
Segundo ele, na busca por uma alimentação saudável, muitas pessoas se arriscam ao comprar 
alimentos caseiros ou artesanais sem verificar a procedência. "Uma das principais dicas para evitar o 
botulismo é ferver os alimentos embutidos, em conserva e não industrializados por 15 minutos para 
matar as bactérias", frisa.   
 
Para Melo, todo cuidado é pouco ante a gravidade da doença. "O tempo de internação do paciente 
pode chegar a um ano, dependendo da gravidade do caso. E o processo de recuperação também é 
lento."   
 
Rita concorda e acrescenta: "a recuperação é lenta e muito dolorosa. Ainda não consigo pendurar 
cabide no armário, abaixar e, para entrar no carro, preciso erguer minhas pernas com as mãos. Já são 
cinco meses de luta e tendo de reaprender muitas coisas", diz.   
 
Botulismo   
O que é?  
O botulismo é uma doença que provoca neuroparalisia grave e pode levar à morte por paralisia da 
musculatura respiratória. Sua ocorrência no Brasil está relacionada a contaminação alimentar.  
 
Qual a causa?  
É causada pela toxina da bactéria Clostridium Botulinum, que pode ser encontrada em alimentos mal 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
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conservados. Mais raramente é encontrada em ferimentos ou produzida no intestino de crianças 
menores de 1 ano e adultos com doenças intestinais.   
 
Quais os sinais e sintomas?  
Dores de cabeça, vertigem, tontura, sonolência, visão turva, visão dupla, diarreia, náuseas, vômitos, 
dificuldade para respirar, paralisia descendente da musculatura respiratória, dos braços e das pernas 
e infecções respiratórias.  
 
Quais alimentos podem causá-lo?  
Conservas vegetais, principalmente as artesanais (palmito, picles, pequi); produtos cárneos cozidos, 
curados e defumados de forma artesanal (salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura); 
pescados defumados, salgados e fermentados; queijos e pastas de queijos e, raramente, alimentos 
enlatados industrializados.  
 
Como se transmite?  
No caso de botulismo alimentar, ocorre pela ingestão de alimentos contaminados pela bactéria, por 
estarem mal preparados ou conservados.  
 
Como tratar?  
O êxito do tratamento depende do diagnóstico precoce da doença. Quanto antes a pessoa 
contaminada for levada a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para receber o soro antibotulínico, 
maiores as chances de recuperação.  
 
Como se prevenir?  
Com cuidados com o consumo, distribuição e comercialização de alimentos:   
- Evite ingerir alimentos em conserva que estiverem em latas estufadas, vidros embaçados, 
embalagens danificadas ou com alterações no cheiro e no aspecto;   
- Produtos industrializados e conservas caseiras que não ofereçam segurança devem ser fervidos ou 
cozidos por 15 minutos antes de serem consumidos;   
- Não conserve alimentos a uma temperatura acima de 15ºC. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
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VENEZUELA REGISTRA CASO DE PÓLIO APÓS 29 ANOS DA ERRADICAÇÃO 
09/06/2018 às 21h36 

 
A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) reportou um caso de poliomelite em uma criança 
indígena de dois anos no leste da Venezuela, país onde a doença viral foi erradicada há 29 anos.  
 
"Um poliovírus vacinal Sabin tipo 3 foi isolado e tipificado pelo laboratório de referência nacional, o  
Instituto Nacional de Higiene 'Rafael Rangel', na amostra deste paciente coletada em 30 de abril de 
2018", indica a Opas em um comunicado divulgado neste sábado. 
 
A organização detalhou que o menor não tem antecedentes de vacinação e é "residente de uma 
comunidade indígena sub-imunizada" no estado Delta Amacuro, onde prevalecem condições de 
extrema pobreza. 
 
O médico José Félix Oletta, ex-ministro da Saúde, assegurou à AFP que o último caso de poliomielite 
aguda na Venezuela foi reportado em 1989 e afirmou que "há outros três (casos) suspeitos", também 
em Delta Amacuro. 
 
Oletta explicou que a Opas tenta determinar como o menor se contagiou: "se foi um Sabin direto por 
vacina, como alega o governo, ou se foi uma mutação vinculada à vacina que se pode contagi ar no 
ambiente". Várias crianças na zona foram vacinas por via oral. 
 
A poliomielite é uma doença viral altamente contagiosa, que se transmite através de alimentos e 
água contaminados. Seus sintomas iniciais incluem febre, fadiga, dor de cabeça, vômitos, rigidez no 
pescoço e dor nos membros. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/venezuela-registra-caso-de-polio-apos-29-anos-da-erradicacao.ghtml
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VENEZUELA REGISTRA 84% DOS CASOS DE SARAMPO DAS AMÉRICAS 
10/06/2018 às 13h58 

 
Na Venezuela foram registrados neste ano 84% dos casos de sarampo de 11 países da região que 
reportaram a doença, e 35 mortes desde meados de 2017, segundo a Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas). 
 
"São 11 os países que notificaram 1.685 casos confirmados de sarampo na região das Américas", dos 
quais 1.427 são da Venezuela, aponta um estudo da Opas divulgado neste sábado.  
 
Desde que foi confirmado o primeiro caso do vírus, em meados de 2017, na Venezuela "foram 
reportadas 35 mortes, 33 das quais correspondem ao estado de Delta Amacuro (leste)", destaca o 
relatório de 8 de junho. 
 
Os casos de sarampo na Venezuela neste ano dobram os que ocorreram no país em 2017, quando 
foram reportados 727. O surto foi confirmado em 17 dos 23 estados do país caribenho e na capital.  
 
Nos países fronteiriços com a Venezuela, Brasil e Colômbia, e em outros próximos como Equador, 
boa parte dos contagiados é venezuelana.  
 
Brasil é o segundo país da região com mais casos de sarampo confirmados pel a Opas (114). Em 
Roraima, na fronteira com a Venezuela, foram registrados 84 casos, dos quais 58 em venezuelanos 
(69% do total).  
 
Na Colômbia, foram confirmados 26 casos da doença, dos quais 17 foram "importados da Venezuela" 
(65%). Além disso, "sete casos são de transmissão secundária em pessoas procedentes da Venezuela 
e residentes na Colômbia há mais de quatro meses", acrescenta o relatório.  
 
Dos 12 casos de sarampo no Equador, 10 são de venezuelanos (83%). Ante as contínuas importações 
do vírus, a Opas insta os países a "vacinarem para manter coberturas homogêneas de 95% com a 
primeira e segunda doses da vacina contra o sarampo, a rubéola e a caxumba, em todos os 
municípios". 
 
O sarampo, doença viral altamente contagiosa, pode ser prevenido com vacinas, mas a Venezuela, 
mergulhada em uma crise econômica aguda, apresenta 85% de escassez de medicamentos básicos e 
até 95% de alguns fármacos para tratar condições crônicas, segundo a Federação Farmacêutica.  
 
Em 6 de abril, o governo empreendeu um plano de vacinação contra 14 doenças, entre elas sarampo, 
tuberculose e difteria. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
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PEDREIRA CONFIRMA DUAS MORTES POR FEBRE MACULOSA; VÍTIMAS SÃO ADOLESCENTE 

E IDOSA 
11/06/2018 às 11h44 

 

A Prefeitura de Pedreira (SP) confirmou, nesta segunda-feira (11), duas mortes por febre maculosa 

na cidade este ano. As vítimas são um adolescente, de 17 anos, e uma mulher, de 60. Eles foram 

infectados no lago de uma propriedade particular, segundo informações da Vigilância 

Epidemiológica. 

 

Esses dois casos foram os únicos notificados este ano, segundo a administração municipal. Não há, 

portanto, outros casos suspeitos sendo investigados no momento. A doença é transmitida por 

carrapato. 

 

A confirmação dos resultados pelo Instituto Adolfo Lutz ocorreu na última sexta-feira (8). O jovem e a 

idosa estiveram no lago da propriedade, um sítio próximo ao Jardim Andrade. Eles não eram, no 

entanto, moradores do local. Segundo a Prefeitura, é comum que pessoas invadam a área para 

pescar, e o local faz parte das regiões monitoradas por conta da doença.  

 

Segundo a mãe do jovem, Alessandra Massoni, no entanto, no local funciona um pesqueiro pago. O 

filho morreu no dia 12 de abril. "Ele sempre pescava lá". 

 

Após ter febre alta e idas e vindas de hospitais em Pedreira, Jaguariúna (SP) e na Unicamp, em 

Campinas (SP), com suspeita de gripe e dengue, ele ficou três dias internado. Teve falência de 

múltiplos órgãos e o organismo não respondeu mais às medicações, segundo Alessandra.  

 

Agentes da Vigilância têm feito um trabalho de orientação e conscientização junto aos proprietários 

de sítios, fazendas e outras áreas particulares que possuem lagos. Além disso, a administração 

municipal reforçou a sinalização nas margens do Rio Jaguari, que corta a cidade, para alertar sobre a 

presença de carrapatos transmissores da febre maculosa. 

 

Outros casos na região: 

Na região de Campinas (SP), Americana já tem seis mortes confirmadas pela doença. O número de 

mortes causadas por febre maculosa na cidade em 2018 já é o maior dos últimos nove anos.  

 

A Prefeitura recebeu 13 notificações da doença. Seis casos foram confirmados, todos com morte; 

quatro seguem em investigação, sendo três pacientes que tiveram alta e uma morte; e três casos 

foram descartados. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
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CASOS DE TUBERCULOSE NA PAPUDA CRESCERAM 135% 
12.06.2018 às 06h34 
 

Os casos de tuberculose registrados nos seis primeiros meses deste ano no Complexo Penitenciário 
da Papuda já somam mais que o dobro do que todos os registros do ano passado inteiro. De janeiro 
até junho já foram 40 presos com a doença, contra 17 registros no ano de 2017. 
 
A tuberculose é uma doença contagiosa provocada por uma bactéria, afeta os pulmões e pode levar 
à morte se não for tratada. Por ser transmitida pelo ar, lugares fechados como o presídio são os mais  
propensos ao contágio. 
 
Um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que os presos têm 28 vezes mais chances de 
se contagiar do que a população geral. Segundo a coordenadora do Programa Nacional de Controle 
de Tuberculose, Denise Arakaki, isso faz com que a doença seja ainda mais frequente em presídios. 
 
"Entre 9% e 10% das pessoas com tuberculose são da população carcerária, sendo que essa 
população carcerária representa apenas 0,2% da população do Brasil. Aí você entende que existe um 
desequilíbrio", afirmou. 
 
De acordo com a secretaria de Saúde do DF, todos os pacientes infectados neste ano e no ano 
passado são do sexo masculino e que apenas em 2016 duas mulheres teriam sido infectadas com a 
doença. A pasta informou que nenhuma morte em decorrência do diagnóstico de tuberculose foi 
registrado no sistema carcerário da capital. 
 
Para tentar controlar esse crescimento dos casos nos presídios do país, o governo federal anunciou 
na semana passada que irá destinar R$ 27,5 milhões em políticas públicas nos próximos dois anos 
para prevenir e tratar tuberculose nesses locais. As intervenções deverão ocorrer em 75 presídios 
prioritários de todos os estados e o Distrito Federal, de acordo com a população carcerária, a 
proporção de abandono do tratamento pelos presos e outros critérios. 
 
Sobre o crescimento dos casos de tuberculose na capital, a secretaria de Saúde informou que está 
monitorado e que trabalha em ações para evitar a entrada da doença no sistema. A pasta destacou 
que nenhum agente penitenciário foi infectado e que os internos que apresentaram o diagnóstico de 
tuberculose neste ano ainda estão em tratamento, que tem duração de seis meses.  

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://www.destakjornal.com.br/cidades/brasilia/detalhe/casos-de-tuberculose-na-papuda-cresceram-135?ref=DET_ultimas_brasilia
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SURTO DE ROTAVÍRUS NO NT (notícia traduzida por meio do Google tradutor) 
15/06/2018 às 17h32 

Houve 23 casos de rotavírus relatados em todo o NT nas últimas semanas, principalmente crianças.  

"Desde o final de maio, foram registrados 23 casos, a maioria em crianças da Austrália Ce ntral, mas é 

provável uma disseminação maior", disse a diretora do Centro de Controle de Doenças, Vicki Krause. 

“Os rotavírus podem causar febre, vômitos e diarreia aquosa. Ele é transmitido quando objetos, 
mãos ou alimentos contaminados com pequenas quantidades de fezes das pessoas infectadas 

chegam até a boca dos não infectados e muitas vezes isso acontece em crianças muito pequenas.” 

“O rotavírus afeta principalmente crianças menores de 5 anos de idade, mas adultos também podem 
ser infectados e transmitir o vírus para outros. Crianças muito pequenas correm maior risco de ficar 

gravemente desidratadas durante uma infecção. 

“Não existem tratamentos específicos contra o rotavírus, mas é importante que pessoas doentes 
bebam muitos líquidos. Isso pode ser água, fluidos de reidratação oral ou fluidos como suco de frutas 
diluído, uma parte fluida para quatro partes de água. Os bebês devem continuar com a alimentação 

habitual e receber água extra-fervida e resfriada entre as mamadas. ” 

“Bebês com sintomas e crianças pequenas que recusam fluidos estão com muito sono e quem está 
muito doente deve procurar um médico. Às vezes, a hospitalização é necessária para gerenciar a 

desidratação”. 

A propagação da infecção por rotavírus pode ser reduzida por: 

-Lavar as mãos cuidadosamente, especialmente depois de usar o banheiro, trocar fraldas ou 

manusear itens sujos e antes de manusear alimentos e bebidas. 

-Não deixar o cocô escapar de uma fralda (fraldas descartáveis com elástico ao redor das pernas 
podem funcionar melhor para isso), descarte cuidadoso das fraldas e limpeza das áreas de troca de 

fraldas. 

-Nunca troque fraldas em mesas ou balcões onde a comida é preparada ou consumida. 

-Limpar livros, brinquedos, equipamentos, móveis, pisos e banheiros regularmente (incluindo porta 

do banheiro). 

Qualquer pessoa com diarreia não deve: 

-Preparar ou manipular alimentos que serão comidos por outros. 

-Frequentar creche / escola por 24 horas após a diarreia ter cessado. 

-Nadar, passear ou remo em piscinas públicas. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.katherinetimes.com.au/story/5471235/rotavirus-outbreak/
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A vacina contra o rotavírus está disponível no calendário de imunização da NT às 6 semanas e 4 
meses de idade e deve ser administrada por 14 semanas e 6 dias de idade para a dose 1 e 24 

semanas e 6 dias de idade para a dose 2. 

A vacinação contra rotavírus não previne todos os casos de rotavírus e, mesmo que a criança esteja 
totalmente vacinada, ela ainda pode desenvolver rotavírus, mas a doença será muito mais branda. A 
vacina contra o rotavírus ainda é recomendada para crianças que já tiveram rotavírus, pois apenas 

uma proteção parcial é obtida da doença. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
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LEPTOSPIROSE TEM ALTA DE 78% DE CASOS CONFIRMADOS EM PERNAMBUCO 
13/06/18 às 06H05 

 

Os casos confirmados de leptospirose em Pernambuco aumentaram 78% e os notificados cresceram 

40% na comparação entre 2018 e 2017. O período avaliado é de janeiro até o dia 26 de maio. Se no 

ano passado foram 251 notificações da doença, com 50 confirmações, hoje o volume é de 352 

suspeitas e 89 resultados positivos.  

 

O cenário demonstra uma persistência da leptospirose, que é transmitida pela urina de rato s 

contaminados, e acende o alerta para a população e médicos sobre sintomas como febre, fadiga e 

dor muscular posterior em até 30 dias do contato com enchentes, lixo ou lama de locais de risco de 

roedores. A demora no diagnóstico associada à comorbidades pré-existentes são apontados por 

especialistas como fatores de risco de agravamento e óbito por leptospirose. Até agora, foram 

atestadas quatro mortes em decorrência da enfermidade e oito ainda estão em investigação.  

 

As cidades com óbitos confirmados são Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Paulista e Recife, mas a 

densidade maior de casos se concentra na Capital, em Jaboatão, Olinda, São Lourenço da Mata e 

Camaragibe. No Recife, a gerente interina de Vigilância Epidemiológica, Denise Oliveira, destacou 

que desde o início do ano foi reforçado nos serviços de saúde o diagnóstico precoce e a diferenciação 

da leptospirose das arboviroses. 

 

Em Jaboatão, a superintendente de Vigilância, Vânia Freitas, destacou que enchentes, falta de 

saneamento e maus hábitos da população para acondicionar o lixo confluem para o aumento dos 

casos de leptospirose. Sobre o resíduo doméstico, ela chama atenção especial já que é nesse 

descarte inadequado que os roedores acabam se proliferando. Por isso, o enfrentamento passa pelo 

poder público, mas também pelo comportamento cidadão. “Somente em 2018 já foram mais de 

cinco mil imóveis desratizados. Desses, 709 foram imóveis sofreram ação de bloqueio por que houve 

caso suspeito de leptospirose na área”, comentou. A morte confirmada na cidade foi a de um 

adolescente de 13 anos, no primeiro trimestre do ano.  

 

A Prefeitura Camaragibe informou que, a partir da notificação dos casos, a Vigilância Epidemiológica, 

em conjunto com a Vigilância Ambiental, realiza a investigação e a coleta de sorologia para 

determinar onde as pessoas contraíram a doença. Quando confirmado o caso, é feito bloqueio para 

controle de roedores e iniciada orientação à população para prevenção da doença e 

acondicionamento de lixo. A gestão enfatizou que não há registro de óbitos por leptospirose na 

cidade até então. Em Olinda, o mesmo procedimento é realizado de maneira integrada. A Prefeitura 

de São Lourenço da Mata não enviou reposta sobre a situação da doença no município até o 

fechamento desta edição. 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2018/06/13/NWS,71535,70,449,NOTICIAS,2190-LEPTOSPIROSE-TEM-ALTA-CASOS-CONFIRMADOS-PERNAMBUCO.aspx
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“Quando começaram as chuvas irregulares e se percebeu a pluviosidade maior, a gente já instituiu o 

protocolo para que todas as unidades intervissem o mais precocemente na questão de caso suspeito. 

Essa iniciativa vem impactando nos pronto-atendimentos e temos observado que não estamos tendo 

o número de óbitos de antes”, comentou.  

 

De fato, na Capital pernambucana, nos primeiros cinco meses do ano passado, foram duas mortes 

confirmadas por leptospirose, e desta vez há apenas uma. Esse óbito de 2018 foi o de um homem de 

48 anos e que tinha dependência alcoólica. A gestora reforçou que o trabalho de combate aos 

roedores e de prevenção à doença é amplo e realizado por distrito sanitário seguindo programação 

que envolve não só a vigilância, mas a limpeza urbana. 

 

mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/

