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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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EM DOIS MESES MARINGÁ REGISTRA QUASE 100 CASOS DE CAXUMBA 
21/10/2019 às 10h37 

Caxumba está na lista das doenças que tinham desaparecido e estão retornando porque a população 
deixou de se imunizar. Em setembro deste ano, 59 casos foram registrados em Maringá. No mesmo 
mês do ano passado foram 15 registros. Neste mês, até a última semana, a cidade contabilizava 35 
casos de caxumba. Apesar do aumento nas confirmações, a gerente de epidemiologia da Secretaria 
Municipal de Saúde, Jussara Titato, garante que o município não enfrenta surto da doença.  

A principal forma se prevenir contra caxumba é a vacinação. A vacina indicada é a tríplice viral, que 
protege também contra a rubéola e o sarampo. Quem não tomou duas doses da vacina após um ano 
de idade, tem que comparecer aos postos de saúde e fazer a imunização. 

Para quem não sabe, a médica lista os principais sintomas de caxumba. 

Apesar dos registros dos últimos meses, dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que houve 
redução nos casos de caxumba de janeiro a setembro deste ano. A queda em relação ao mesmo 
período de 2018 foi de 53%.  
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HORTOLÂNDIA CONFIRMA 1º CASO DE FEBRE MACULOSA NO ANO; MULHER PEGOU 

DOENÇA EM OUTRA CIDADE, DIZ PREFEITURA 
21/10/2019  às 12h10 

A Prefeitura de Hortolândia (SP) confirmou o primeiro caso de febre maculosa na cidade este ano. 
Uma mulher de 31 anos foi infectada e já se recuperou da doença. Nesta segunda-feira (21), a 
Secretaria de Saúde informou que a paciente foi picada pelo carrapato em outra cidade. Há, ainda, 
oito casos suspeitos.  
 
A Unidade de Vigilância e Zoonoses (UVZ) verificou que no trajeto da paciente dentro do município 
não há áreas de risco para febre maculosa. Se trata, portanto, de um caso importado. A prefeitura diz 
que ela trabalha e frequenta outra cidade. E alerta que a mulher não viu carrapato no seu corpo. 
Por conta disso, ressalta que as pessoas que apresentarem sintomas da doença procurem uma 
unidade de saúde mesmo se não tiverem percebido a picada do carrapato-estrela, e comuniquem se 
estiverem passado por áreas de risco. Ele transmite a doença após mais de quatro horas aderido à 
pele. 
 
Sintomas: Febre alta de inicio súbito e calafrios, Dor de cabeça, Conjuntivite, Náuseas e vômitos 
Diarreia e dor abdominal, Dor muscular e/ou nas articulações, Insônia e dificuldade para descansar, 
prostração, Inchaço e/ou vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés 

 
Evolução rápida 
A doença é fatal se não for tratada. Segundo a Saúde, a evolução do quadro é rápida, entre a 
primeira febre e o óbito, são oito dias de intervalo. Se o tratamento começar nos primeiros dias, a 
chance de cura chega a 100%. 
 
No ano passado, duas pessoas morreram pela doença na cidade; foram os dois únicos casos confirmados de 
2018. 
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GOVERNO DE PERNAMBUCO RECOMENDA EVITAR BANHO DE MAR E CONTATO COM 

PRAIAS 
23/10/2019 às 14h26 

O secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, recomendou nesta quarta-feira (23) que a 
população evite tomar banho de mar e manter contato com as praias que foram afetadas pelo óleo 
que chega trazido pelas correntes marítimas ao litoral do Estado. A recomendação do secretário 
serve também para a areia das praias, não apenas o contato com a água. 

"A recomendação atual é evitar o contato com o óleo. Então, havendo óleo visível naquela praia 
onde está a pessoa, deve-se evitar o banho para não haver o contato com o óleo. Essa mesma 
orientação serve para a areia; se houver óleo na areia, evitar o contato com o óleo ali na areia", disse 
o secretário. Nesta semana, as manchas de óleo começaram a chegar às praias da Região 
Metropolitana do Recife (RMR). 

Consumo de peixe e frutos do mar 

Sobre o consumo de peixes e frutos do mar, o secretário afirmou que não há medidas restritivas por 
parte das vigilâncias sanitárias, nem no nível da União, dos estados e nem dos municípios: "Nós 
estamos com esse problema no litoral desde 2 de setembro; não houve nenhuma medida restritiva, 
até o momento, determinada nem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nem pelas 
vigilâncias estaduais e municipais", disse o secretário. 

Em conversa com a Rádio Jornal nesta quarta-feira (23), oceanógrafo e vice-reitor da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), Moacyr Araújo, apresentou uma visão divergente com relação ao 
consumo de alimentos provenientes do mar. Araújo disse que é preciso ter cautela e, em alguns 
casos, evitar comer peixes e pescados nos próximos dias: "A princípio nós precisamos ter um plano 
de análise de todo esse pescado e desses organismos, peixes, ostras, etc. Sobretudo naqueles 
estuários que foram mais impactados e, a partir daí, a gente vai ter um diagnóstico realmente do 
nível de contaminação". 
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SÃO PAULO REGISTRA MAIS UMA MORTE EM DECORRÊNCIA DO SARAMPO 
23/10/2019 às 19:07 

 
O estado de São Paulo registrou, na última semana, mais uma morte causada por sarampo. De 
acordo com a Secretaria de Saúde do estado, uma mulher de 25 anos, que não tinha sido vacinada e 
apresentava condições de risco, morreu em Franco da Rocha devido a complicações da doença. 

A secretaria considera pessoas com condição de risco os portadores de doenças crônicas, como 
diabetes e hipertensão e os imunodeprimidos, que podem ficar mais vulneráveis à infecção e ter uma 
evolução da doença com maior gravidade. 

Neste ano, 13 pessoas já morreram em no estado em decorrência de complicações causadas pelo 
sarampo. Até o momento, houve 7.591 casos da doença confirmados laboratorialmente e  2.177 
casos confirmados pelo critério clínico-epidemiológico. 

Fim da campanha 

A campanha de vacinação contra sarampo para crianças de 6 meses até 5 anos termina na próxima 
sexta-feira (25). Até o momento, o estado de São Paulo vacinou 83,9 mil crianças contra a doença. 
Desde o início da campanha, 397,7 mil crianças compareceram aos postos de saúde, mas parte delas 
já estava com a vacinação em dia. 

A meta da secretaria é atender 2,2 milhões de crianças em todo o estado para verificação da carteira 
vacinal e aplicação da vacina, caso necessário. 

Do dia 18 ao dia 30 de novembro, será realizada a segunda fase da campanha, focada nos jovens de 
20 a 29 anos, que poderão receber a vacina tríplice (sarampo, rubéola e caxumba) ou a dupla 
(sarampo e rubéola). 
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GOVERNO E UFPE ESTUDAM NÍVEL DE TOXICIDADE DO ÓLEO NAS PRAIAS DE 

PERNAMBUCO 
24/10/2019 às 11:58 
 

Em decorrência do aparecimento de vestígios de petróleo cru em 23 praias do Estado, especialistas 
recolheram amostras do material, nesta quinta-feira (24), na praia do Paiva, no Cabo de Santo 
Agostinho. A intenção é descobrir a quantidade de óleo que está dissolvido nas águas de 13 praias de 
Pernambuco, a fim de determinar qual é a extensão do dano do poluente para a vida marinha e para 
o ser humano. 

Os oceanógrafos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Eliete Zanardi Lamardo e Gilvan 
Yogui, ambos especialistas em poluição marinha por petróleo, orientarão estudiosos da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco (SEMAS) e da Agência Estadual de 
Meio Ambiente (CPRH). 

Segundo Eliete Zanardi, é importante saber quais os compostos sobraram e em que níveis eles estão 
dissolvidos na água. “Muitas vezes a gente não vê o óleo, mas ele deixou um ‘legado’ para trás. 
Estamos aqui para identificar os compostos, pois alguns têm um potencial tóxico muito alto”, disse. 

O oceanógrafo Gilvan Yougui explica os danos que podem ser causados caso o nível de toxicidade 
registrado seja alto. “Se a água da praia estiver muito contaminada com o óleo, não convém que as 
pessoas entrem no mar, porque o componente pode grudar na pele e pode causar irritação em quem 
tem uma pele mais sensível”, explicou. 

Além do Paiva, serão coletadas amostras da água das praias de São José da Coroa Grande, 
Tamandaré, Carneiros, Maracaípe, Muro Alto, Suape, Pedra de Xaréu, Itapuama, Gaibu, Barra de 
Jangada, Janga e Itamaracá. 
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BOLETIM DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA 231 CASOS DE SARAMPO NO PARANÁ 
24/10/2019 às 17:12 
 

O Paraná tem 231 casos confirmados de sarampo em 2019, de acordo com boletim da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta quinta-feira (24). São 74 casos confirmados a mais do que no 
último boletim divulgado. 
 
O boletim epidemiológico mostra que 137 pessoas infectadas têm entre 20 e 29 anos. Há 337 casos 
suspeitos de sarampo em investigação no estado. 
 
Curitiba, Colombo e São José dos Pinhais são as cidades com o maior número de casos confirmados. 
São 173,15 e 9 pessoas infectadas respectivamente. 
 
Em Londrina, no norte do Paraná, foram confirmados mais dois casos da doença. Com isso, o 
município já tem três pessoas infectadas. 
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SURTO DE DOENÇA DE CHAGAS ATINGE NOVE PESSOAS EM BELÉM 
24/10/2019 às 20:31 
 

Um surto de doença de chagas em Belém foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). 
Nove moradores dos bairros Marco, Guamá, Fátima, Souza e Sacramenta foram notificados da 
doença e ainda devem ser diagnosticados. 
 
De acordo com a Sesma, a provável fonte de contaminação são pontos de venda de açaí localizados 
na Feira da 25. Os pacientes estão sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica de Belém e já 
iniciaram tratamento em domicílio. 
 
A Sesma disse, em nota, que não há transmissão pelo inseto barbeiro de doença de chagas em Belém 
e que todos os casos confirmados foram por ingestão de alimentos não higienizados 
adequadamente. 
 
A Sesma informou que, em relação aos pontos, a Casa do Açaí já fiscalizou os estabelecimentos que 
são apontados como possíveis focos de contaminação. Até então, não foi verificada qualquer 
irregularidade nos locais, mas os estabelecimentos continuam em monitoramento. 
 
Em 2019, já foram fiscalizados 2.218 pontos de venda em Belém e 24 já foram interditados. Na 
última quarta, a vigilância sanitária interditou quatro pontos de venda no bairro do Jurunas. Nove 
pontos de fabricação e venda de açaí foram fiscalizados no bairro. 
 
De acordo com a Sesma, 143 estabelecimentos possuem o selo "Açaí Bom", concedido pela Vigilância 
Sanitária aos estabelecimentos que possuem licença de funcionamento e cumprem todas as normas 
higiênico-sanitárias. 
 
Uma das técnicas previstas pela vigilância sanitária é o branqueamento - limpeza do fruto e lavagem 
em água a 80ºC por dez segundos para higienização a fim de evitar a contaminação do fruto por 
fragmentos ou fezes de barbeiros contaminados com Tripanossoma Cruzi, protozoário transmissor 
da doença de chagas. 
 
Em 2019, foram notificados 126 casos suspeitos de doença de chagas, sendo 26 confirmados e uma 
morte registrada; seis casos ocorreram de forma isolada e outros vinte em cinco surtos. 
 
A doença de chagas aguda é doença de notificação obrigatória e pode ocorrer em qualquer período 
do ano, mas a maior incidência em Belém se dá no segundo semestre, coincidindo com a safra e 
aumento do consumo de açaí. 
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CRESCE NÚMERO DE PESSOAS COM SINTOMAS APÓS CONTATO COM ÓLEO NAS PRAIAS 
25/10/2019 às 10:17 

Desde a última segunda-feira (21), 19 pessoas procuraram unidades de saúde de Pernambuco com 
algum tipo de sintoma após ter contato direto com o óleo que estão nas praias. Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES), 17 pacientes eram de São José da Coroa Grande e dois do município de 
Ipojuca, no Litoral Sul. Já na manhã desta sexta-feira (25), 30 novos casos foram registrados no Cabo 
de Santo Agostinho. 

De acordo com o coordenador do Núcleo de Emergência de Saúde Pública do Estado, George 
Dimech, o número de pessoas apresentando sintomas decorrentes do contato com o óleo devem 
aumentar nos próximos dias. “Na medida que os municípios estão se mobilizando para a detecção 
desses casos e que os serviços que recebem esses pacientes já foram orientados em relação a diretriz 
de notificação, a tendência é que os números aumentem, pela melhora da vigilância nos sistemas 
locais. Esses casos foram comunicados e o próximo passo é que o serviço local formalmente notifique 
eles no sistema de informação específico para intoxicação exógenas”, explicou. 

Ainda segundo o coordenador, os casos identificados até o momento foram considerados leves, com 
pacientes apresentando vermelhidão na pele, enjôos e dores de cabeça. Cada caso vem sendo 
tratado de forma individual. Ele alerta que, por mais leve que os sintomas sejam, é importante que o 
doente procure uma unidade de saúde mais próxima para que os especialistas possam acompanhar 
as reações a longo prazo. 

A coordenadora do Centro de Assistência Toxicológica do Estado, Lucineide Porto, reforça as 
orientações quanto ao uso dos equipamentos de segurança durante o trabalho de retirada do óleo 
das praias. “Os voluntários devem ter cuidado com esse produto tóxico. Todos eles devem usar o 
equipamento orientado, que é a luva, a máscara e as botas. No caso de entrar em contato e tiver 
algum sintoma respiratório ou alterações de pele, devem procurar o serviço de saúde mais próximo 
para ser avaliado. Se for necessário, vai ser ligado para o Ceatox, no número 0800 722 6001, no qual 
vai receber as orientações adequadas de acordo com o produto e com as manifestações 
apresentadas”, orientou. 
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EM NOVE DIAS, PERNAMBUCO RECOLHE 1.447 TONELADAS DE ÓLEO EM PRAIAS 
25/10/2019 às 19:22 
 

Em nove dias, 1.447 toneladas de óleo foram recolhidas das praias do litoral de Pernambuco. As informações 
foram repassadas por meio de nota pelo governo do estado, na noite desta sexta-feira (25). 
O volume, que mistura óleo e areia, começou a ser contabilizado na quinta-feira (17), quando as manchas 
atingiram São José da Coroa Grande, no Litoral Sul. O município teve reconhecido o pelo governo federal o 
decreto de situação de emergência. 

Nesta sexta (25), as manchas de óleo foram localizadas em Candeias e Piedade, em Jaboatão dos 
Guararapes. Também foram encontrados fragmentos na Praia do Sossego, em Itamaracá. 
Desde o dia 17 de outubro, segundo o governo do estado, dez municípios do Litoral foram afetados 
pelo óleo. Nesta sexta, passaram a ser contabilizadas também as primeiras aparições de óleo em 
Pernambuco, ocorridas no início de setembro no Recife, Olinda e Goiana, totalizando 13 cidades. 
Além dessas cidades e de São José da Coroa Grande, Jaboatão e Itamaracá, também foram afetados 
os municípios de Tamandaré, Barreiros, Sirinhaém; Ipojuca; Rio Formoso, Cabo de Santo 
Agostinho e Paulista. 
 
Ao todo, foram atingidas, desde de setembro, 41 praias e os rios Persinunga (São José da Coroa 
Grande), Rio Formoso (Tamandaré), Rio Una (Barreiros), Rio Mamucabas (Barreiros), Rio Maracaípe 
(Ipojuca), Rio Massangana (Cabo de Santo Agostinho) e Rio Jaboatão (Jaboatão dos Guararapes). 
Todo o material, informou o governo, foi entregue ao Centro de Tratamento de Resíduos 
Pernambuco, em Igarassu, no Grande Recife. Lá, os resíduos são transformados em combustível para 
indústrias de cimento. 
 
Seguro defeso 
Por meio de nota, o governador Paulo Câmara (PSB) informou que solicitou uma audiência à ministra 
da Agricultura e da Pesca, Tereza Cristina, para discutir a parcela extra do seguro defeso, anunciada 
pelo governo federal. 
Entretanto, segundo o governo estadual, a medida é voltada para os trabalhadores que atuam na 
pesca da lagosta, que representam cerca de 400 pessoas no estado, sendo que há mais de 10 mil 
pescadores pernambucanos cadastrados pelo próprio ministério. 
 
Estudo 
Também nesta sexta-feira, foi lançado um edital pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do 
Estado de Pernambuco (Facepe) para a produção de pesquisas sobre os efeitos do óleo nas praias. 
Foram disponibilizados R$ 2,4 milhões para propostas com valor máximo de até R$ 200 mil. 
O valor será disponibilizado em até 12 meses e será destinado a despesas de capital, custeio e bolsas. 
Poderão apresentar propostas pesquisadores doutores, que tenham vínculo empregatício 
permanente (celetista ou estatutário) com instituição científica ou tecnológica em Pernambuco. 
 

Ministro 
Nesta sexta, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, esteve em Pernambuco. Ele foi o quinto 
integrante do alto escalão do governo Bolsonaro a participar de eventos e vistorias no estado, depois 
da chegada do óleo ao litoral pernambucano. 
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Também estiveram no estado os ministros da Justiça, Sérgio Moro, do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e do Desenvolvimento Regional, Gustavo 
Canuto. 
Marcelo Álvaro Antônio informou que pequenos empresários afetados pelo vazamento de óleo nas 
praias do Nordeste vão contar com uma linha de crédito para tentar superar as perdas. O ministro foi 
a Muro Alto, perto de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul, e molhou os pés na água do mar. 

O titular do Turismo disse que o governo federal vai disponibilizar R$ 200 milhões do Fundo Geral do 
Turismo (Fungetur) para fortalecer o setor nas áreas prejudicadas. Também afirmou que " “as praias 
do Nordeste estão aptas aos banhos dos turistas"  
Também nesta sexta, uma equipe de pesquisadores começou a usar um "biogel" para ajudar na 
limpeza de áreas atingidas pelo óleo. Biodegradável e atóxico, o produto pode ser usado em 
humanos e em animais 
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SAÚDE DISPONIBILIZA VITAMINA A PARA TRATAMENTO DE SARAMPO 
25/10/2019 às 20:17 
 

O Ministério da Saúde disponibilizou 2.650 cápsulas de vitamina A para uso em tratamento do 
sarampo em 16 estados. Pernambuco está na lista. Do total de cápsulas enviadas, 650 foram 
para São Paulo, estado que concentra mais de 90% dos casos da doença. 
 
A Secretaria de Saúde paulista informou que 200 cápsulas de vitamina A de 50.000 UI já foram 
distribuídas paras as unidades de saúde com maior número de casos de sarampo. 

No início deste mês, a pasta disponibilizou para os estados que registram surto de sarampo as 
cápsulas da vitamina A, que devem ser usadas em crianças menores de 6 meses de idade com 
suspeita de sarampo. “Esse público é mais suscetível aos danos causados pela doença, como cegueira 
e até óbitos, e a vitamina A é protagonista na prevenção dessas complicações”, informou o 
ministério em nota. 

Segundo a pasta, cada criança deve receber duas doses da vitamina A 50.000 UI por via oral, sendo 
que a primeira dose deve ser administrada imediatamente no momento da suspeita de sarampo na 
unidade de saúde. 

Além de São Paulo, os estados do Ceará, de Goiás, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina, de Minas Gerais, da Bahia, de Sergipe, do Espírito Santo, do Maranhão, do Paraná, do Piauí, 
do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte e o Distrito Federal receberam as cápsulas de vitamina A. 

Novos envios podem ser feitos pelo Ministério da Saúde a pedido dos gestores locais. “Neste 
momento, não há nenhum pedido pendente, e o Ministério da Saúde tem estoque para atender 
novas solicitações dos estados, caso necessitem”, acrescenta a nota. 
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CPRH DIVULGA LISTA DE PRAIAS EM PERNAMBUCO ONDE BANHO DEVE SER EVITADO 
25/10/2019 às 20:31 

Embora o resultado da pesquisa sobre a presença de resíduos de hidrocarbonetos das praias 

atingidas pelo óleo só seja divulgado na próxima semana, a Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH) divulgou, nesta sexta-feira (25), uma lista de praias onde houve “detecção visual de óleo”, 

uma das circunstâncias em que o banho deve ser evitado. Ao todo, são 18 localidades. Porto de 

Galinhas e Boa Viagem estão liberadas para o banho de mar. 

Lista: 

Praia do Janga (Paulista) 
Praia de Pau Amarelo (Paulista) 
Praia do Pilar (Itamaracá) 
Praia do Forte (Itamaracá) 
Praia de Barra de Jangada (Jaboatão dos Guararapes) 
Praia de Pedra de Xaréu (Cabo de Santo Agostinho) 
Praia de Itapuama (Cabo de Santo Agostinho) 
Praia do Paraíso (Cabo de Santo Agostinho) 
Praia do Paiva (Cabo de Santo Agostinho) 
Praia de Gaibu (Cabo de Santo Agostinho) 
Praia de Enseada dos Corais (Cabo de Santo Agostinho) 
Praia de Suape (Cabo de Santo Agostinho) 
Praia de Cupe (Ipojuca) 
Praia de Muro Alto (Ipojuca) 
Praia de Barra de Sirinháem (Sirinhaém) 
Praia dos Carneiros (Tamandaré) 
Praia de Tamandaré (Tamandaré) 
Praia de São José da Coroa Grande (São José da Coroa Grande) 

 

Segundo o laboratório de análise da CPRH, uma praia considerada imprópria não está 
necessariamente infectada por doenças, porém os riscos de contaminação são considerados 
significativos.  
 

Recomendações 

A SES-PE reitera a recomendação de nunca usar solventes, como querosene, gasolina, álcool, acetona 
e tiner, para remoção, já que esses produtos podem ser absorvidos e causar lesões na pele. O 
indicado é que seja usados óleo de cozinha (óleos de origem vegetal), ou outros produtos contendo 
glicerina ou lanolina. Durante as atividades de retirada do óleo, recomenda-se evitar o contato direto 
com a substância por meio do uso de máscara descartável; luvas de borracha resistente; botas ou 
galochas de plástico ou outro material impermeável. Também não se deve usar tênis, chinelo, bota 
de trilha nem ir descalço. É importante vestir roupas que cubram as pernas e os braços, se possível, 
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de material impermeável. Além disso, não é recomendada a participação de crianças, gestantes e 
doentes crônicos nos mutirões de limpeza. 

Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco 

O Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco (CEATOX), que funciona como uma central para 
sanar dúvidas e orientar a população e profissionais de saúde sobre os casos de intoxicação exógena 
e acidentes com animais peçonhentos, pode ser contactado por meio do telefone 0800 722 6001. 
Profissionais do serviço estão aptos a tirarem dúvidas sobre exposição ao produto e aparecimento de 
sintomas, assim como outras orientações, como a procura de pelo atendimento médico adequado 
em cada uma das situações. 
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