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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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CHUVAS E FORTE CALOR AUMENTAM A INCIDÊNCIA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS 
17/02/18 às 17h 

Volta Redonda – A Vigilância Ambiental de Volta Redonda recomenda cautela à população 

em relação ao surgimento de animais peçonhentos neste período de chuvas contínuas e forte calor. 

Segundo o órgão, nesta época do ano tende a ocorrer um aumento na demanda de atendimentos 

por picadas de aranhas e escorpiões, por exemplo. 

De acordo com a veterinária Janaína Soledad, coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta 

Redonda, é natural que nesta época do ano as pessoas encontrem mais animais peçonhentos em 

suas casas. As maiores incidências são de cobras, aranhas, escorpiões e lacraias. 

 A incidência é maior, pois nesta época estes animais estão buscando abrigos por conta da 

chuva. Por outro lado, no verão as pessoas procuram mais atividades ao ar livre e acabam expostas 

aos locais onde esses animais se abrigam – esclarece. 

A coordenadora lembra que Volta Redonda tem presença constante do escorpião, sendo que 

na região de Vila Rica e Belvedere tem um maior histórico de aparecimentos.  No caso do escorpião, 

ele tem uma característica de se abrigar em restos de obras e materiais de construção. Como aquela 

região ainda está em expansão e com muitas obras, atrai esses animais. O terreno onde essas casas 

foram construídas já era um local com incidência de escorpiões – destaca. Como precaução e para 

evitar acidentes perigosos com esses animais, a coordenadora da vigilância ambiental aconselha a 

população que sacudam e observem bem roupas e calçados antes de usá-los. Evitem também 

colocar as mãos em tocas ou galhos de árvores. Se fizer limpeza no quintal, o ideal é usar luvas. É 

nítido que existe um aumento na demanda de atendimentos neste período, mas não conseguimos 

quantificar de quanto. Mas a maior demanda com certeza é de casos envolvendo escorpiões – 

contou. 

Segundo Janaína, há uma espécie de ciclo nesta questão do surgimento de animais perigosos. 

Em locais onde existam muitos ratos e baratas, também estarão escorpiões e cobras. No caso dos 

escorpiões porque eles se alimentam de baratas, já as cobras, elas se alimentam dos roedores. É 

importante lembrar que a vigilância ambiental sempre busca durante todo ano realizar um trabalho 

preventivo nas áreas de maior risco de incidência de animais peçonhentos. E após receber uma 

solicitação fazemos uma avaliação do local passando orientações para evitar os fatores de risco e 

fazemos o tratamento do entorno da residência – explicou. 

Recomendações após picada 

http://diariodovale.com.br/destaque/chuvas-e-forte-calor-aumentam-a-incidencia-de-animais-peconhentos/
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A Coordenação da Vigilância Ambiental recomenda que em caso de ser picado por algum 

animal peçonhento, a pessoa deve lavar o local com água abundante e procurar um serviço de saúde 

de referência. No caso de Volta Redonda, o Cais Aterrado. 

 A gravidade da picada ou os sintomas vai depender da espécie agressora, da quantidade de 

veneno injetado, condições de nutrição, peso e altura da pessoa e idade da vítima, como também do 

local da picada. Se a pessoa conseguir recolher o animal e leva-lo ao serviço de saúde, facilitará o 

tratamento – recomendou Janaína. 

Animais peçonhentos 

 São chamados de peçonhentos os animais que para caçarem ou se defenderem têm a 

capacidade de inocular substâncias tóxicas produzidas em glândulas especializadas de seu corpo. 

Cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, taturanas, vespas, formigas, abelhas e marimbondos são 

exemplos de animais peçonhentos, que são responsáveis por causar inúmeros acidentes, tanto nas 

cidades quanto nas áreas rurais. 
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PERNAMBUCO INVESTIGA TERCEIRA MORTE POR SUSPEITA DE ARBOVIROSE 
16/02/2018 às 18h54 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2018/02/16/pernambuco-investiga-

terceira-morte-por-suspeita-de-arbovirose-328105.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2018/02/16/pernambuco-investiga-terceira-morte-por-suspeita-de-arbovirose-328105.php
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RECIFE DIVULGA CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DE 2018 
15/02/2018 às 13:43 

A Prefeitura do Recife divulgou o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização 

(PNI), que, neste ano, apresenta alterações feitas pelo Ministério da Saúde. Uma das principais 

mudanças é a aplicação de uma segunda dose de vacina contra a varicela (catapora) para crianças 

entre quatro e seis anos de idade. 

O objetivo, de acordo com o Ministério da Saúde, é prevenir surtos, sobretudo em escolas e 

creches, aumentando a proteção desse grupo alvo. A primeira dose continua sendo aplicada aos 15 

meses de vida (um ano e três meses de idade). 

Também houve alteração no calendário para a vacina meningocócica C conjugada (meningite 

e meningococcemia), aplicada em adolescentes entre 11 e 14 anos de idade, que receberão um 

reforço ou dose única, conforme a situação vacinal. Até o ano passado, vacinava-se só a partir dos 12 

anos. 

Maior campanha do calendário nacional, a vacinação contra a Influenza (gripe) terá, neste 

ano, um cronograma mais longo. Começará em 16 de maio e se estenderá até 8 de junho para o 

grupo prioritário: gestantes, mulheres que acabaram de ter bebês, idosos, crianças entre seis meses 

a quatro anos de idade, professores e profissionais de saúde. 

A coordenadora do PNI Recife, Elizabeth Azoubel, destacou a importância de manter o 

calendário vacinal em dia. "Sobretudo em relação às crianças, pois tem acontecido um relaxamento 

por parte dos pais, e isso pode trazer de volta doenças que estão sob controle ou mesmo 

erradicadas", disse. 

 

Calendário 2018 

Criança e adolescente 

Recém-nascido - BCG (dose única) e Hepatite B (1ª dose); 

2 meses - Vacina Pentavalente (DTP, HIB e HB, 1ª dose), Poliomielite (VIP, 1ª dose), Rotavírus 

humano (VORH, 1ª dose), Pneumocócica 10 (1ª dose); 

3 meses - Meningocócica C (1ª dose); 

4 meses - Pentavalente, VIP (2ª dose), Rotavírus humano (2ª dose), Pneumocócica 10 (2ª dose); 

5 meses - Meningocócica C (2ª dose); 

http://www.destakjornal.com.br/cidades/recife/detalhe/recife-divulga-calendario-de-vacinacao-de-2018
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6 meses - VIP (3ª dose) e Pentavalente (3ª dose); 

12 meses - Meningocócica C (reforço), Tríplice Viral (SCR, 1ª dose) e Pneumocócica 10 (reforço); 

15 meses - Tríplice bacteriana (DTP, 1º reforço), Poliomielite (1º reforço), Hepatite A e Tetra Viral 

(Tríplice Viral e Varicela); 

4 anos - Poliomielite, Varicela e DTP (todas de 2º reforço); 

9 a 14 anos - HPV (sexo feminino, duas doses); 

11 a 14 anos - HPV (masculino, duas doses); 

11 a 14 anos - Meningocócica C (dose única/reforço). 

 

Gestantes 

Hepatite B (3 doses com intervalos), Influenza (Gripe, durante campanha nacional, dT (Duplo 

Bacteriana, 2 doses) e dTpa (Difeteria, Tétano e Coqueluche). 

 

Adultos (depende da situação vacinal) 

DT (3 doses, reforço a cada 10 anos), Hepatite B (3 doses), Tríplice Viral (2 doses, até 29 anos; 1 dose, 

de 30 a 49 anos. 

 

Idoso (acima de 60, depende da situação vacinal) 

DT (3 doses), Hepatite B (3 doses) e Influenza (durante campanha). 
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VÍRUS DA FEBRE AMARELA É ENCONTRADO EM MAIS UMA ESPÉCIE DE AEDES 
15/02/2018 às 21h26 

BRASÍLIA - O Instituto Evandro Chagas, no Pará, identificou a presença do vírus da febre 

amarela no Aedes albopictus, mosquito conhecido como tigre asiático e que vive em áreas rurais e 

silvestres. A descoberta, inédita no mundo e comunicada nesta quinta-feira, 15, pelo diretor do 

instituto, Pedro Vasconcelos, vai desencadear uma nova frente de estudos sobre a transmissão da 

doença no País. Uma força-tarefa foi criada com o objetivo de capturar exemplares do mosquito 

onde há transmissão de febre amarela: em São Paulo, no Rio e na Bahia. A missão começa em 15 

dias. Eles serão levados para laboratório e criados em colônias. O objetivo é verificar se o mosquito, 

além de ser infectado pelo vírus, pode também transmitir a doença por meio da picada para seres 

humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,virus-da-febre-amarela-e-encontrado-em-mais-uma-especie-de-aedes,70002191163
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UM EM CADA 10 TESTES RÁPIDOS DE SÍFILIS FEITOS NO CARNAVAL DO RECIFE TEM 

RESULTADO POSITIVO 
15/02/2018  às 14h13 

  A Secretaria de Saúde do Recife registrou 156 casos positivos de sífilis, a partir de 

testes rápidos realizados durante o carnaval. Ao todo, 1.466 pessoas procuraram os serviços 

municipais para saber se estavam com a doença, transmitidas por meio do sexo. Isso 

significa que um em cada 10 pacientes estava contaminado. Durante a festa do ano anterior, 

a testagem não foi oferecida. Desses 156 casos positivos de sífilis, 80 são de mulheres e 76 

de homens. Também foi registrado na capital durante o carnaval um aumento de 180% nas 

ocorrências de HIV, com 28 testes rápidos positivos. Desse total, 25 foram de homens e três 

de mulheres. No ano passado, foram 10 diagnósticos confirmados, durante a testagem feita 

na folia. 

De acordo com o secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, é preciso lembrar 

que o número de pessoas diagnosticadas no carnaval não necessariamente representa o 

quadro das contaminações entre a população geral. De todo modo, os índices acendem um 

alerta na rede de saúde municipal, já que a sífilis, por exemplo, foi reconhecida pelo 

Ministério da Saúde como epidemia nacional. 

“A tentativa dessas ações em eventos de massa é oferecer acesso à testagem a quem 

usualmente não procura os centros de saúde, mas é um perfil de pessoas, que não 

necessariamente infere a frequência da população geral. Ainda assim, é um número 

considerável, que acende uma luz de cuidado em toda a rede de saúde, para que se possa 

fazer o combate ao aumento da sífilis que ocorre no Brasil”, disse o secretário. 

No Recife, quem teve diagnóstico positivo para HIV ou para a sífilis foi encaminhado 

para unidades municipais de saúde, para realizar o tratamento e aconselhamento sobre os 

vírus. “Nosso sistema de saúde encaminha para unidades de saúde de referência. As 

Unidades de Saúde da Família, mais perto de casa, são a porta de entrada para a rede de 

saúde. Ainda assim, o próprio paciente pode preferir ir a locais de referência, para ter mais 

privacidade. O importante é prevenir e tratar, especialmente as grávidas, para evitar o 

desenvolvimento da sífilis congênita”, disse Jaílson 

Na rede municipal do Recife, há a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, na Zona 

Oeste, mas também é possível realizar retestagem, quando for necessário, e receber 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/carnaval/2018/noticia/um-em-cada-10-testes-rapidos-de-sifilis-feitos-no-carnaval-do-recife-tem-resultado-positivo.ghtml
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tratamento especializado na Policlínica Gouveia de Barros, no Centro do Recife, onde a 

Secretaria de Saúde está em processo de instalação de uma equipe multidisciplinar. 

“Atualmente, os testes rápidos de HIV já são precisos o suficiente para serem 

considerados definitivos. Nos casos de sífilis, pode ser preciso novos testes para descobrir se 

foi uma resposta imunológica”, explicou o secretário. 

Em maio de 2017, a Secretaria de Saúde de Pernambuco informou ter registrado um 

aumento no número de casos de sífilis no estado. Quando comparados os dados de 2016 

com 2014, o crescimento foi de 414,02%. A forma adquirida da doença foi a que mais 

apresentou crescimento no ano passado. 

 

 

 


