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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 morbimortalidade 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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COM 14,1 MIL CASOS DE DENGUE, RIBEIRÃO PRETO FECHA 2019 COM SALDO 52 VEZES 
MAIOR QUE EM 2018 
07/01/2020  às 07h01 

 

Ribeirão Preto (SP) encerrou 2019 com 14.189 casos de dengue, confirma o boletim epidemiológico 

divulgado pela Prefeitura. O número é 52 vezes maior na comparação com 2018, quando foram 

registrados 271 casos, e também supera o de outros quatro anos desde 2013, somente perdendo 

para 2016, com mais de 35 mil ocorrências. 

 

Depois de uma alta de 820% em novembro, a cidade teve uma elevação de 52% em dezembro, com 

80 novos casos. 

Entre os registros confirmados, três pacientes morreram em 2019 por conta da doença: um homem 

de 73 anos e duas mulheres de 44 e 53 anos. 

De todas as regiões, a zona oeste foi a que teve mais casos confirmados em Ribeirão Preto, com 

4.405, seguida por norte e leste, com 3.848 e 3.044. 

 

Em 2019, Ribeirão Preto entrou para a lista de cidades da região em alerta para proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor da dengue. Segundo o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), 

realizado pela Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), cada casa no município teve, em média, 3,9 

focos do inseto.  

Segundo o secretário municipal de Saúde Sandro Scarpelini, 80% dos casos estão dentro dos imóveis. 

Além de pedir conscientização da população para o combate aos criadouros e de realizar 

nebulizações nos bairros, a Prefeitura recolheu 50 toneladas de entulhos que acumulam água parada 

e confirma que seguirá com os mutirões. 
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SAGUIS SÃO ENCONTRADOS MORTOS EM ALDEIA E SES INVESTIGA SUSPEITA DE FEBRE 
AMARELA 
07/01/2020 às 15h36 

 

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES) investiga a morte de pelo menos 14 saguis em um 
condomínio fechado no bairro de Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Entre 
as hipóteses, está a infecção pelo vírus da febre amarela. Os óbitos ocorreram no fim de dezembro 
passado e a informação foi revelada nesta terça-feira pelo blog Casa Saudável. 

Técnicos do Programa Estadual de Controle das Arboviroses estiveram em Aldeia para coletar os 
animais, com o objetivo de fazer as análises para averiguar o que pode ter provocado as mortes. 
Também são levados em consideração possíveis surtos de herpes. O material já está sendo 
processado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE). 

Como forma preventiva, também será feita a vacinação de bloqueio contra a febre amarela na 
população que vive no condomínio de Aldeia e arredores. A ação de imunização será realizada pelo 
município de Camaragibe. O Programa Estadual de Imunização já capacitou os profissionais das salas 
de vacina e da Atenção Primária da cidade. Já o Programa de Arboviroses também fará palestras 
educativas com os moradores e funcionários do condomínio. 

A Secretaria Estadual de Saúde também treinou, na última segunda-feira (06), equipes da brigada 
ambiental, vigilância ambiental e secretaria de Meio Ambiente do município de Camaragibe sobre a 
importância de notificar a ocorrência de morte de primatas não humanos e os cuidados ao encontrar 
esses animais. Também foi reforçada a importância de não alimentar animais silvestres nem 
maltratá-los. É importante frisar que matar macaco é um crime previsto em lei, com sanções como 
prisão e pagamento de multa. 
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Sem casos  
A SES informa que não registra casos autóctones, que ocorrem no próprio território, de febre 
amarela em Pernambuco desde 1938. Ou seja, não há a circulação do vírus da doença no Estado 
desde então. Destaca-se também que os macacos não transmitem a doença para os humanos, sendo 
vítimas também do vírus. Importante lembrar, ainda, que Pernambuco realiza, desde 2017, a 
vigilância em epizootia para monitorar a mortalidade de primatas não humanos, sem óbito 
relacionado à febre amarela desses animais no Estado. 
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BRASIL REGISTRA EM 2019 SEGUNDO MAIOR NÚMERO DE MORTES POR DENGUE EM 21 
ANOS 
08/01/2020  às 14h50 

 

Com novo avanço da dengue, o ano de 2019 registrou o segundo maior número de mortes pela 
doença desde 1998, ano de início da série histórica. Dados do Ministério da Saúde apontam que, até 
o dia 7 de dezembro, já haviam sido confirmadas 754 mortes por dengue. 
Na prática, o total fica abaixo apenas do registrado em 2015, quando houve uma das piores 
epidemias da doença, com 986 mortes. O número, porém, ainda pode crescer, já que o balanço não 
contabiliza o ano fechado. Até o dia 7, também havia 221 mortes suspeitas pela doença ainda em 
investigação. 

Os dados retratam o impacto do novo avanço da dengue ocorrido em 2019, após dois anos com 
baixo número de registros. Ao todo, de janeiro até o início de dezembro, o ministério contabilizava 
1.527.119 casos prováveis da doença. É o segundo maior número desde que esses registros 
passaram a ser contabilizados, em 1990. A comparação do total de casos foi noticiada pelo jornal O 
Globo. 

O número também representa um crescimento de 517% em relação a 2018, ano em que foram 
registrados apenas 247.393 casos. O baixo número de registros naquele ano, porém já era esperado 
devido ao acúmulo de dois anos com epidemia, caso de 2015 e 2016. 

Já em 2019, especialistas têm relacionado a nova alta com o aumento na circulação do sorotipo 2 da 
dengue, o que não ocorria com maior força desde 2008. A mudança acaba por aumentar a chance de 
haver pessoas suscetíveis ao vírus. Antes, o sorotipo de maior circulação no país era o 1 - há quatro 
possíveis. 

Para o coordenador do programa de dengue do ministério, Rodrigo Said, a mudança no sorotipo 
predominante ao fim de 2018, somada a fatores climáticos e à entrada em áreas de alto contingente 
populacional, ajudam a explicar o alto número de casos. "Tivemos em 2019 um verão bem intenso, 
com altas temperaturas, o que favorece a reprodução do mosquito e ocorrência de epidemias", 
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https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude/2019/09/11/NWS,116028,70,613,NOTICIAS,2190-EM-ANO-INCIDENCIA-DENGUE-PAIS-AUMENTA-600.aspx


7 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891 e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: 

http://cievsrecife.wordpress.com / 

afirma. "Também tivemos a mudança no sorotipo. Se observarmos a série histórica, a cada momento 
em que há essa mudança, há aumento de casos." 

Já o alto número de mortes pode estar relacionado, além do novo avanço da doença, a registros que 
apontam possibilidade de maior ocorrência de casos mais graves com sorotipo 2, aponta. 

Alerta para 2020 

Com o segundo maior número de casos da série histórica, o Ministério da Saúde classifica o cenário 
ocorrido em 2019 como uma "epidemia concentrada" em algumas regiões. Isso porque, do total de 
1,5 milhão de casos, 65% ocorreram nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. 

Para Said, ao mesmo tempo em que indica uma concentração dos casos, a situação acaba por lançar 
um alerta também para o ano de 2020. "Quando falamos que a epidemia foi mais concentrada no 
Sudeste e Centro-Oeste, isso aponta a necessidade de cuidado para este ano sobretudo no Norte e 
Nordeste", afirma. "Nossa preocupação é observar se vai haver uma mudança no sorotipo nessas 
regiões", diz ele sobre áreas em que o sorotipo 2 ainda não é o predominante em circulação. 

Além disso, a ocorrência maior da doença em algumas áreas dentro dos estados indica que mesmo 
São Paulo e Minas Gerais ainda podem ter novo avanço da doença. "Há regiões em São Paulo que 
não foram muito impactadas em 2019", afirma. 
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ALERTA DE SURTO DE SARAMPO CONTINUA EM 2020, DIZEM ESPECIALISTAS 
09/01/2020 às 06h00 

 

A visibilidade do surto de sarampo no país pode ter diminuído, mas o cenário ainda é de alerta em 
2020, dizem especialistas. Pesquisadores ouvidos pelo GLOBO afirmam que a preocupação é que se 
prolongue o surto de sarampo este ano no país, com a continuidade de disseminação da doença. Em 
2019, foram confirmados 15.914 casos de sarampo no país. 
 
Se por um lado as campanhas ajudaram a elevar a 99,4% o percentual de crianças de um ano de 
idade vacinadas, melhor resultado dos últimos cinco anos, segundo o Ministério da Saúde, ainda há 
ao menos 1.448 cidades brasileiras, 26% do total, que continuam abaixo da meta recomendada 
de vacinação, inclusive no estado de São Paulo, que concentrou cerca de 90% dos casos em 2019. 
 
Mais de um quinto dos municípios brasileiros não atingiram 95% de cobertura da primeira dose da 
vacina de sarampo para proteção de crianças menores de dois anos após a campanha do ano 
passado, de acordo com dados da Saúde. A taxa de 95% é considerada a ideal para interromper a 
transmissão da doença. 
 
Entre os locais que não atingiram a meta mínima de cobertura vacinal também estão municípios do 
Distrito Federal e dos estados de Roraima, Pará, Bahia, Maranhão, Acre, Piauí e Amapá. Oito das 15 
mortes por sarampo registradas ano passado foram de crianças de um ano ou menos. 
 
— O risco continua porque esses números significam que as crianças entre um e dois anos nesses 
municípios estão desprotegidas — afirma a virologista Clarissa Damaso, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). 
 
Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, no mês passado, no 
início da campanha, em 8 de outubro, 58% dos municípios brasileiros apresentavam cobertura 
vacinal menor que 90%. Após a ação, o percentual foi reduzido para 20% dos municípios. Já os 
municípios que apresentam cobertura vacinal entre 90% e 94,9% passaram de 10% para 6%. 
O aumento da cobertura foi importante, mas não elimina o alarme.  
 
"Estes dados chamam a atenção para o risco de introdução e disseminação do sarampo em território 
nacional, principalmente nos municípios que ainda permanecem com coberturas vacinais abaixo da 
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preconizada (95%), mesmo frente a situação atual de surtos pelo Brasil", escreveram os 
pesquisadores no relatório do ministério. 
 
Em nota, o ministério destacou que o Brasil bateu a meta de vacinação de 95% contra o sarampo nas 
crianças de até um ano de idade vacinadas. Mas afirmou que “é importante continuar em alerta”. A 
pasta garantiu que tem estoque disponível da vacina contra o sarampo, tanto para a rotina quanto 
para eventuais ações de bloqueio. E disse que para 2020 “estão sendo preparadas novas ações 
contra o sarampo, que devem ser divulgadas em breve, para atingir os índices satisfatórios da 
cobertura vacinal” em todo o país. 
 
Em dezembro passado, o ministério informou ao GLOBO que a temporalidade do preenchimento do 
sistema que mostra o andamento da vacinação fica a critério de cada município e estado, sendo que 
os dados podem ser enviados até abril do ano seguinte. 
 
Já a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo afirmou que “os estoques de SP estão abastecidos”. 
E disse que “ inclusive, nesta semana está em curso a redistribuição regional de grades, para 
continuidade à vacinação de rotina”. 
 
'Precisamos de campanhas mais agressivas' 
As campanhas elevaram de 33% para 74% o percentual de municípios com cobertura vacinal maior 
que 95% em crianças menores de dois anos, segundo o mesmo relatório da pasta. Significa que cerca 
de 4.120 municípios brasileiros apresentam os índices recomendados de proteção para essa faixa 
etária. 
 
— É um avanço, mas ainda estamos vulneráveis ao surto — diz a virologista Clarissa Damaso. — O 
vírus do sarampo não tem outro hospedeiro que não o homem. Sem ter onde o vírus se replicar, ele 
para. É a vacinação que impede o vírus de circular e, por isso, precisamos manter as taxas de 
cobertura vacinal altas. 
 
O infectologista e diretor Clínico do Grupo Fleury, Celso Granato, alerta para a questão da 
sazonalidade do vírus, que pode dar a falsa impressão de arrefecimento da doença. 
 
— Estamos no começo do verão e como a doença é de transmissão aérea, como a gripe, não tem 
transmissão tão expressiva nessa época do ano. Em São Paulo, já diminuiu, em parte porque 
vacinaram a população, mas em outra parte pelo clima. 
 
Em 2019, foram confirmados 15.914 casos de sarampo no país. É uma doença viral aguda, altamente 
transmissível, e potencialmente grave, principalmente em crianças menores de cinco anos, 
desnutridas e imunodeprimidas. Estima-se que uma só pessoa infectada possa contaminar outras 12, 
a partir de gotículas ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra a 
doença. 
 
São Paulo concentrou os casos mais graves de sarampo no ano passado: 14 mortes ocorreram no 
estado, distribuídas nos municípios de São Paulo (5), Osasco (2), Francisco Morato (2), Itanhaém (1), 
Itapevi (1), Franco da Rocha (1), Santo André (1) e Limeira (1). Outro óbito aconteceu em 
Pernambuco, no município de Taquaritinga do Norte. 
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Especificamente sobre São Paulo, a cobertura vacinal da primeira dose para crianças de um ano está 
em 93,95%. Porém, dos 107 municípios com casos de sarampo, 21 (19,6%) não atingiram a meta de 
vacinação de 95%. 
 
— O surto (tecnicamente) ainda segue em São Paulo. Não era para ter mais casos (de sarampo hoje), 
considerando a campanha que foi feita e (que) o surto que vivemos (começou no) primeiro semestre 
do ano passado — diz o virologista Edison Luiz Durigon, pesquisador da Universidade de São Paulo 
(USP). 
 
Para Durigon, a circulação do vírus leva à prolongação do surto: 
— Precisamos de campanhas mais agressivas, reforçadas, e que as pessoas voltem a falar sobre isso, 
se conscientizem. Sarampo é um problema mundial. 
 
Municípios críticos 
Em 2019, o Ministério da Saúde realizou duas etapas de vacinação em municípios que fazem 
fronteira com outros países. No meio do ano, houve uma campanha concentrada no estado de São 
Paulo, por conta dos casos registrados em um navio que atracou no porto de Santos. Outras duas 
campanhas foram realizadas em todo o país no segundo semestre, com foco em crianças de seis 
meses a menores de cinco anos, e em jovens de 20 a 29 anos. 
 
Para o epidemiologista Fernando Laender, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, o ideal é 
que, agora, os esforços se concentrem nos municípios que não atingiram a meta recomendada de 
vacinação, mesmo com as campanhas. 
 
— Vinte por cento é um número expressivo. É preciso enumerar esses municípios e intensificar a 
vacinação nesses que estão com cobertura baixa — diz o epidemiologista. — É importante também 
identificar o que pesou para não chegarem a 95% da meta, e ajustar as estratégias em termos de 
comunicação, e monitoramento dessas coberturas. 
 
O país já teve o certificado de erradicação do sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas), mas o perdeu com o ressurgimento recente de casos. 
 
— Temos que tirar lições do que aconteceu – afirma Laender. — Boa cobertura vacinal e vigilância 
epidemiológica ativas conseguem controlar os casos. É necessário avaliar se as coberturas atingidas 
são ótimas e ao mesmo tempo procurar casos suspeitos. Pode haver casos não notificados. 
 
 Cabe a pergunta: os municípios estão fazendo busca ativa dos casos? 
 
Fora das campanhas, a vacina é aplicada como rotina nos postos de saúde. O Calendário Nacional de 
Vacinação recomenda uma primeira dose da vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, 
caxumba e rubéola) aos 12 meses de idade e completar o esquema de vacinação com a vacina tetra 
viral aos 15 meses (corresponde à segunda dose da vacina tríplice viral e à primeira dose da vacina 
varicela). 
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DOENÇA DESCONHECIDA CAUSA MORTE EM MINAS GERAIS 
09/01/2020 às 07h39 

Uma doença misteriosa assusta os moradores de Minas Gerais, e oito casos suspeitos são 
investigados pelo estado. Os pacientes apresentam problemas gastrointestinais – como náuseas, 
vômitos e dor abdominal –, insuficiência renal aguda e alterações neurológicas – com paralisias 
e dificuldades na visão. 

Seis casos foram em Belo Horizonte, um em Nova Lima e outro em Ubá, no interior do estado. Todos 
os pacientes são homens, com idade entre 23 e 76 anos. O primeiro caso foi registrado em 19 de 
dezembro. 
 
Um dos pacientes, de 55 anos, morreu terça-feira (7) em Juiz de Fora, onde estava internado. 
Exames foram realizados pela Fundação Ezequiel Dias, que abriga o Laboratório Central de Saúde 
Pública de Minas Gerais, e ainda não há resultados conclusivos. 

A Secretaria estadual de Saúde informou que uma força-tarefa foi constituída com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte e o Ministério da Saúde. A primeira reunião foi realizada 
nessa quarta-feira (8) para alinhar informações e dados colhidos e definir os trabalhos. 
 
O Ministério da Saúde disse que uma equipe especializada em epidemiologia foi enviada a Belo 
Horizonte terça-feira. Os profissionais colaboram na investigação e no diagnóstico dos casos. 
A Secretaria de Saúde da capital investiga os aspectos clínicos, epidemiológicos e sanitários da 
doença. Além disso, fiscais sanitários agem na coleta de alimentos e demais produtos, para análise 
laboratorial, além de vistorias nos locais de aquisição desses produtos. 

A Polícia Civil de Minas Gerais está verificando indícios de crime relacionado a doença desconhecida. 
Até o momento, amostras de bebidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística para serem 
examinadas. O governo do estado pede que novos casos sejam comunicados ao Centro de 
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. 
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PERNAMBUCO INCLUI VACINA CONTRA FEBRE AMARELA NO CALENDÁRIO DE 

IMUNIZAÇÃO 
09/01/2020  às 09h49 

 

Após a morte de 14 saguis por suspeita de febre amarela em um condomínio de Aldeia, em 
Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), Pernambuco irá incluir a imunização contra a 
doença no calendário de rotina de vacinação. Até então apenas quem viaja para áreas de risco de 
contaminação da doença precisa ser imunizado. O material coletado dos macacos já está sendo 
processado por laboratórios de Pernambuco, Bahia e Pará, segundo a Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-PE), responsável pela investigação, que deverá apontar a causa da morte dos primatas. 
 
As doses de rotina começarão a ser disponibilizadas ainda em janeiro para 43 municípios da região 
de Palmares e de Garanhuns, na Zona da Mata Sul e Agreste, respectivamente, e para todo o Estado 
a partir de março. A proteção será voltada para crianças de 9 meses até adultos de 59 anos. A 
população precisa ir aos postos de saúde para conferir se as doses chegaram na sua cidade. 

A novidade, segundo a SES-PE, é que será introduzida uma dose de reforço de febre amarela para 
todas as crianças com até quatro anos de idade. Inicialmente, haverá meta vacinal de 95% apenas 
para crianças menores de um ano de idade. Quem já recebeu uma dose da vacina acima de 5 anos de 
idade pode ser considerado vacinado. 

A vacinação será antecipada para moradores do condomínio onde os saguis foram encontrados 
mortos já a partir do próximo sábado (11). Já a partir da próxima segunda (13) a imunização será 
direcionada aos demais moradores de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. "Todos vão 
precisar se vacinar, crianças e adultos. Como houve esse evento [as mortes dos saguis] as Secretarias 
de Saúde municipal e estadual resolveram antecipar agora para janeiro", disse a coordenadora de 
imunização de Camaragibe, Maria José Neves. 

Pernambuco não registra casos da doença desde 1938. A pasta reforça que a ação já estava 
programada pelo Ministério da Saúde para municípios da região Nordeste. Atualmente, o imunizante 
já é ofertado rotineiramente em 19 estados do País. Segundo a SES-PE, as cidades da Mata Sul e 
Agreste foram selecionadas para antecipar a vacinação por se encontrarem nos denominados 
corredores ecológicos, áreas de transição entre remanescentes florestais e caatinga. 
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Gestantes que nunca foram vacinadas ou não possuem comprovante de vacinação, assim como 
mulheres que estejam amamentando crianças com até 6 meses de vida também pode ser vacinadas. 
Já homens em mulheres com 60 anos ou mais que nunca foram vacinadas ou não possuem 
comprovante precisam passar por avaliação de pertinência da imunização no serviço de saúde. 
Viajantes internacionais devem seguir o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) que recomenda 
uma única dose na vida. A vacina precisa ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem. 

 

O que é a febre amarela? 
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus, que pode levar o 
indivíduo infectado à morte em cerca de uma semana se não for tratada rapidamente. De acordo 
com Ministério da Saúde, a doença é transmitida por mosquitos e comum em macacos, que são os 
principais hospedeiros do vírus. 
 
Sintomas 
A febre amarela é uma doença viral que causa dores no corpo, mal-estar, náuseas, vômitos e, 
principalmente, febre. Os sintomas duram em média três dias. Em alguns pacientes, o vírus da febre 
amarela ataca o fígado. São as complicações hepáticas que levam as pessoas infectadas a ficar com 
uma cor amarelada, daí o nome febre amarela. 
Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que em torno de 30% das pessoas que contraem a doença 
podem morrer, se não forem diagnosticadas precocemente. Por isso, a recomendação é a de que o 
paciente deve buscar imediatamente atendimento adequado nas unidades de saúde. 
 
Transmissão 
A febre amarela não é transmitida de pessoa para pessoa, nem de macaco para seres humanos. Os 
macacos são os principais hospedeiros do vírus, mas os únicos vetores de transmissão da doença são 
os mosquitos silvestres Haemagogus e o Sabethes. No meio silvestre, os mosquitos picam o macaco, 
que depois de infectado pelo vírus pode ser picado por outro vetor e este, por sua vez, transmite 
para o homem. 
 
No caso da área urbana, a transmissão ocorre pela picada do mosquito Aedes aegypti. O Ministério 
da Saúde ressalta, no entanto, que a possibilidade de contágio no meio urbano é remota e informa 
que não há registro de infecção da doença pelo ciclo urbano desde 1942. Com a construção de 
conjuntos residenciais e condomínios em áreas ecológicas, ambiente onde vivem os mosquitos que 
transmite a doença, o risco de transmissão aumenta. 
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NÚMERO DE GRÁVIDAS COM HIV AUMENTA QUASE 40% EM DEZ ANOS 
09/01/2020  às 16h18 

 

O número de grávidas com HIV no Brasil vem crescendo desde 2008, de acordo com os últimos dados 
do Boletim Epidemiológico de HIV/Aids divulgados pelo Ministério da Saúde. Em 2008, foram 
registradas 6,7 mil gestantes com HIV, o que representava 2,1 casos para cada 1 mil nascidos vivos. 
Em 2018, esse número passou para 8,6 mil, o equivalente a 2,9 casos a cada 1 mil pessoas.  
 
Enquanto o número de casos notificados de aids, que é a síndrome causada por este vírus, cai entre a 
população em geral, desde 2014, em todo o Brasil, o número de gestantes com HIV aumentou quase 
37% nos últimos dez anos. 
De acordo com o diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Gerson 
Fernando Pereira, essa diferença se deve ao aumento das notificações, mas também aos avanços no 
tratamento da síndrome.  
 
“A aids, no passado, tinha uma mortalidade alta. Hoje, a pessoa infectada tem a mesma sobrevida de 
uma pessoa não infectada, desde que tome o medicamento. Mulheres que tomam o medicamento 
podem ter crianças por parto normal. Elas têm estímulo para engravidar”. 
 
Hoje, em todo o país, todas as mulheres grávidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
devem, obrigatoriamente, fazer o teste de HIV. Os casos positivos devem ser notificados no Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 

Mudanças no atendimento 
Com a obrigatoriedade do teste, muitas mulheres só descobrem o HIV quando engravidam. Foi assim 
com Aninha*, em 1992. 
 “Não havia quase nada para mulheres na época, não tinha uma política específica para nós. Muito 
sobre o HIV era voltado para gays, mulheres trans, etc. As mulheres que descobriam ficavam 
isoladas, poucas pessoas falavam que estavam passando pela mesma situação”. 
 
Quando engravidou, na década de 1990, Aninha passou por uma série de dificuldades para ter o 
filho. 
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 “Foi bem difícil, porque tinha pouca informação, eu não sabia se teria um bebê saudável”.  
 
Ela contou que recebeu do médico que a acompanhava no pré-natal, uma carta com a indicação de 
que o parto deveria ser feito por cesariana. 
 
“Passei por algumas unidades hospitalares enquanto estava tendo contrações. Quando eu entregava 
a carta, as pessoas diziam que não estava ainda no momento de ter o bebê e me mandavam voltar 
para casa. Fui a quatro lugares e recebi a mesma resposta. Percebi o preconceito”, disse. 
 
Ela acabou tendo o filho de parto normal. Como tomava a medicação contra a Aids e fazia o devido 
acompanhamento, o filho não foi infectado pelo vírus HIV. 
Hoje, mais de 20 anos depois, o cenário está diferente e, ainda que seja preciso melhorar, mais 
pessoas estão fazendo o teste de HIV e mais pessoas estão recebendo o tratamento. 
 
Natália*, por exemplo, é soropositiva e tem duas filhas, uma de 4 anos e outra de 2 anos. “Eu já sabia 
do diagnóstico e já fazia tudo direitinho. Quando tive minhas filhas, recebi leite, tudo pelo hospital”, 
disse.  
Ela brinca que tem mestrado e doutorado em partos. “Eu tive duas experiências. A mais velha foi por 
parto normal. A mais nova foi por cesariana, porque a bolsa já havia estourado há algumas horas. 
Assim que entrei no centro cirúrgico, tive que fazer cesárea, mas [dependendo apenas do HIV] 
poderia ter sido normal também”. 

Certificação 
A prova de que o país avançou no atendimento às gestantes é a redução da chamada transmissão 
vertical, quando o HIV é passado da mãe para o filho na gestação, no parto ou durante a 
amamentação. A taxa caiu de 3,6 casos a cada 100 mil habitantes, em 2008, para 1,9 mil casos, em 
2018, o que corresponde a uma queda de 47,2%. 
 
Três municípios brasileiros receberam a Certificação de Eliminação da Transmissão Vertical de HIV. 
No Paraná, Curitiba e Umuarama receberam a certificação em 2017 e 2019, respectivamente, e, mais 
recentemente, São Paulo. A capital paulista, com 12,1 milhões de habitantes, é a cidade com maior 
população no mundo a receber tal título, segundo o Ministério da Saúde. 
 
No Rio de Janeiro, o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, vinculado à Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (Unirio), é referência no atendimento a gestantes com HIV. “Desde 2008 
não nasce nenhum bebê com HIV aqui. A maternidade é a melhor maternidade pública do Rio de 
Janeiro”, ressaltou o diretor do hospital, Fernando Ferry. 
 
Para Ferry, o aumento de notificações entre grávidas deve-se principalmente à obrigatoriedade do 
exame.  
“Muita gente hoje vive com HIV e não sabe. Com tratamentos mais eficazes e com menos efeitos 
colaterais, a geração mais nova não tem medo da aids”. 
 
Ele defende, no entanto, que a síndrome merece atenção e que é necessário educar a população.  
“Existe um tabu de que é errado, que é feio, é pecado e, por isso, não se discute sexualidade. Isso 
deveria ser ensinado nas escolas, de forma técnica por professores preparados e capacitados”, disse. 
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Ações nacionais 
Os dados do Ministério da Saúde mostram que há ainda grupos mais vulneráveis que outros à 
síndrome. Em 2018, cerca de 56% dos casos de aids foram registrados entre pessoas negras e, cerca 
de 60%, entre aqueles com até o ensino médio completo.  
 
“O Brasil tem uma epidemia concentrada de aids/HIV. O que quer dizer que 0,4% da população tem 
HIV”, diz Pereira, que ressalta que as populações mais vulneráveis à infecção são homens que fazem 
sexo com homens, mulheres trabalhadoras sexuais, pessoas transsexuais e usuários de drogas. 
 
De acordo com Pereira, a estimativa é que 86% das pessoas infectadas estejam diagnosticadas e 78% 
estejam em tratamento. A meta é elevar ambas proporções para 90%. 
O ministério trabalha também com distribuição gratuita e com campanhas para incentivar o uso de 
preservativos nas relações sexuais, que são a principal via de transmissão do vírus HIV. 
A pasta pretende ainda zerar os casos de transmissão vertical e, para isso, em parceria com estados e 
municípios, incentiva a formação de pessoal para a realização adequada do pré-natal. 
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CERVEJA CONTAMINADA PODE SER CAUSA DE SÍNDROME QUE MATOU UMA PESSOA 
10/01/2020  às 12h08 

 
 
A contaminação de lotes de cerveja por uma substância tóxica usualmente empregada na produção 
de bebidas industriais pode ter causado a morte de uma pessoa e a internação de outras sete, em 
Minas Gerais, nos últimos dias. 

Exames laboratoriais realizados pela Polícia Civil de Minas Gerais identificaram a presença da 
substância dietilenoglicol em amostras de ao menos dois lotes da cerveja Belorizontina, da Backer. As 
amostras dos lotes L1 1348 e L2 1348 foram recolhidas nas residências dos pacientes internados com 
insuficiência renal aguda e alterações neurológicas. 

Segundo o superintendente de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, Thales Bittencourt, o 
resultado das investigações é preliminar, não sendo possível, até o momento, afirmar como a 
substância contaminou as bebidas periciadas. “Só é possível afirmar que ela foi identificada em duas 
amostras”, disse Bittencourt, na tarde desta quinta-feira (9), em entrevista à imprensa. 

Logo após a Polícia Civil ter revelado o resultado da perícia, a cervejaria Backer informou que vai 
recolher todos os vasilhames de Belorizontina dos lotes L1 1348 e L2 1348. A medida, segundo a 
empresa, é preventiva, pois o dietilenoglicol não faz parte do processo de produção de suas cervejas. 
A cervejaria não aponta nenhuma hipótese para explicar como, então, a substância teria 
contaminado os produtos periciados. 

“A Cervejaria Backer continua à disposição das autoridades para auxiliar no que for necessário até a 
conclusão das investigações”, afirma a empresa, em nota. 

Segundo a secretaria estadual de Saúde, o primeiro dos oito casos de síndrome nefroneural foi 
registrado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde em 30 de dezembro, em 
Belo Horizonte. A segunda vítima foi internada em um hospital de Juiz de Fora. Nos dias seguintes, 
outras seis pessoas deram entrada em hospitais da região metropolitana da capital mineira, com 
insuficiência renal aguda e alterações neurológicas centrais e periféricas. Na terça-feira (7), um 
paciente internado em Juiz de Fora morreu em função de complicações no quadro. 
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Ainda de acordo com a secretaria de saúde, os pacientes apresentaram uma rápida deterioração do 
estado de saúde: em média, em dois dias e meio após o surgimento dos primeiros sintomas, as 
pessoas tiveram que ser internadas. Um nono caso foi descartado pelo fato de não apresentar os 
mesmos sintomas dos demais e por ter doença renal prévia. 

Uma força-tarefa com técnicos das secretarias de Saúde de Belo Horizonte e de Minas Gerais e do 
Ministério da Saúde foi criada para acompanhar as investigações e as medidas necessárias à 
proteção da população. 
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PESQUISA MOSTRA CORRELAÇÃO ENTRE DESNUTRIÇÃO MATERNA E MICROCEFALIA 
10/01/2020  às 15h09 

Grupo de 27 pesquisadores do Brasil, Reino Unido, Argentina e Estados Unidos descobriu correlação 
entre a desnutrição das mães e a síndrome congênita do vírus Zika nos bebês, que tem na 
microcefalia uma de suas manifestações. A conclusão do trabalho foi publicada hoje (10) no 
periódico norte-americano Science Advances. 
 
O trabalho foi dividido em duas partes disse a professora do Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Patrícia Garcez, integrante do grupo de estudo. O 
trabalho foi iniciado em 2016 e envolveu, na primeira fase, estudos em laboratório com animais de 
experimentação. Foi usado um grupo que não era suscetível ao vírus Zika, “que não causava 
microcefalia”, e um grupo dos mesmos animais que eram submetidos a uma dieta com restrição de 
proteína durante a gravidez. 

“Na verdade, o que a gente mudou foi só a dieta de um grupo para outro. E quando a gente mudou a 
dieta, isso foi suficiente para fazer com que esse animal fosse mais suscetível a transmitir o vírus que 
tinha no ambiente materno para o feto”, disse Patricia. Os pesquisadores procuraram então 
entender se isso acontecia também com mães que tiveram filhos com a síndrome congênita. Ou seja, 
se as mães estavam com alimentação com restrição de proteína. 

Confirmação 

Foram entrevistadas 83 mães no Nordeste. “A gente descobriu que 40% dessas mães apresentavam 
desnutrição proteica”. Isso pode ter favorecido que os filhos dessas mães nascessem com 
microcefalia, por exemplo. Patricia explicou que a prevalência de mulheres que, quando infectadas 
no primeiro trimestre são capazes de transmitir o vírus para os fetos, varia muito, dependendo da 
região. Essa variação da transmissão vertical pode ser de 1% em países desenvolvidos, como os 
Estados Unidos, chegando a 43% no Brasil. 

Os pesquisadores decidiram investigar por que havia mais prevalência da síndrome congênita do Zika 
em algumas regiões e por que algumas mães eram mais suscetíveis do que outras. “É uma série de 
cofatores que pode estar facilitando essa diferença de prevalência na população e a gente mostrou, 
graças a esse estudo, que a dieta, certamente, é um desses cofatores”. A Região Nordeste foi 
escolhida para a pesquisa porque concentra 75% dos casos associados ao vírus Zika. 

Os pesquisadores querem entender melhor, a partir de agora, como a dieta influi no sistema imune e 
como ela atua para facilitar o aumento da suscetibilidade ao vírus Zika. Outra meta é testar se algum 
tipo de dieta é capaz de reverter essa situação. “[Vamos verificar] se a gente consegue proteger os 
animais da infecção do vírus, sem transmitir aos bebês, por meio de uma dieta rica em proteína”. 
Outra diretriz é estender o estudo para outras regiões para ver se essa porcentagem de desnutrição 
proteica tem uma correlação positiva nas mães que tiveram filhos com microcefalia. “Essa pesquisa 
abre muitas avenidas”, disse Patricia Garcez. 
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Ministério da Saúde 

A pesquisa é focada em 24 dos 27 estados brasileiros porque, segundo a pesquisadora da UFRJ, nos 
estados da Região Sul quase não houve síndrome congênita. O foco é a área tropical, que mostra 
presença acentuada do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. 
Os pesquisadores haviam explorado, anteriormente, a relação potencial entre desnutrição e 
malformações associada ao vírus Zika por meio da análise do banco de dados integrado do Ministério 
da Saúde. Para isso, consideraram o número de casos de microcefalia confirmados e aqueles ainda 
sob investigação nos estados selecionados, entre 2015 e 2018, quantificando o número de pacientes 
desnutridos admitidos em hospitais nos mesmos estados e no mesmo período. 

Eles apuraram, então, a existência de uma correlação significativa entre casos de microcefalia e 
desnutrição, o que aponta que estados onde se identificou um número maior de casos com 
desnutrição, na última década, também contavam com mais crianças com malformações desde o 
surgimento da síndrome do vírus Zika no Brasil. 

Assimetria 

Segundo a professora Patricia Garcez, a parceria com o Ministério da Saúde está sendo essencial para 
entender melhor a microcefalia e a distribuição no Brasil, que é assimétrica, e os cofatores que 
atuam. “A dieta é um cofator relevante, como estamos mostrando, mas, certamente, há outros 
fatores”, disse. Patricia acredita que a publicação do artigo científico na revista Science Advances 
será importante para a obtenção de novos financiamentos que garantam a continuidade dos 
estudos. 

A pesquisa foi financiada pelo Zika Rapid Response do Medical Research Council do Reino Unido; pela 
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj); pelo Ministério da 
Saúde do Brasil e pela American Association of Physical Anthropologists (AAPA). A segunda etapa do 
projeto, para testar se uma dieta rica produz o mesmo efeito nos embriões, deverá ser iniciada ainda 
este ano. 
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