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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 emergência em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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Published Date: 2014-02-02 22:39:39 

INFLUENZA - MÉXICO, LETALIDADE. 
 
Registra México 314 fallecimientos por influenza durante este año [2014] 
 
Autoridades sanitarias mexicanas mantienen hoy [02/janeiro/2014] el llamado a la población para 
asumir medidas preventivas contra la influenza, pues el país registra 314 muertes y 2.994 afectados 
por la enfermedad en lo que va de año [2014]. 
 
Según un informe de la Secretaría de Salud (SSA), 290 de los fallecimientos reportados hasta ayer 
fueron causados por el virus A(H1N1), uno al A(H3N2), uno al tipo B y 22 por otras variedades del 
padecimiento [?]. 
 
Del total de enfermos, al menos dos mil 544 corresponden al A(H1N1), que en 2009 causó una 
pandemia con saldo superior a los 1.200 decesos y a los 70.000 enfermos, lo que obligó a decretar la 
alerta en el país por más de un año. 
 
La mayoría de los fallecimientos han ocurrido en el estado de Jalisco, seguido por Baja California, el 
Distrito Federal y San Luis Potosí, precisó la dependencia. 
 
De acuerdo con la SSA, durante 2014 se han presentado cuadros más severos en adultos de 35 a 55 
años que padecen alguna enfermedad crónica como obesidad y diabetes. 
 
El organismo informó que en la primera semana del mes de enero [2014] se registraron 72 
defunciones, 128 en la segunda, 56 en la tercera, 51 en la cuarta y 7 en la quinta. 
 
También anunció que las cifras continuarán aumentando a medida que se conozcan más resultados 
de los exámenes de laboratorio, pues el proceso de toma de muestra, envío y aplicación de las 
pruebas de diagnóstico requiere tiempo. 
 
Sin embargo, a pesar del aumento de enfermos y muertes, la SSA insiste en que la situación es 
normal y descarta declarar una alerta epidemiológica. 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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GRIPE - MÉXICO, letalidade (Versão traduzida utilizando o Google tradutor). 
 
México registrou 314 mortes por gripe este ano [de 2014]. 
 
Autoridades de saúde mexicanas mantêm hoje [ 02/janeiro/2014 ] a chamada para as pessoas a 
tomar medidas preventivas contra a gripe , como o país registrou 314 mortes e 2.994 afetados pela 
doença até agora este ano [ 2014 ] . 
 
De acordo com um relatório do Ministério da Saúde ( SSA) , 290 mortes registradas até ontem foram 
causados por vírus A (H1N1 ), um A (H3N2 ), um tipo B e 22 outras variedades de sofrimento [?] . 
 
De todos os pacientes , pelo menos, dois mil 544 correspondem ao A (H1N1) , o que causou uma 
pandemia em 2009, com mais de 1.200 mortes e 70.000 equilíbrio doente, forçando-os a declarar o 
alerta no país há mais de um ano . 
 
A maioria das mortes ocorreu no estado de Jalisco, seguido de Baja Califórnia, Cidade do México e 
San Luis Potosi, disse a agência. 
 
De acordo com o SSA , durante 2014 foram apresentados em casos mais graves, os adultos de 35 a 
55 , que têm uma doença crónica, tal como a obesidade e diabetes . 
 
A agência informou que, na primeira semana de janeiro [ de 2014] 72 mortes, 128 na segunda , 56 
foram registrados no terceiro , 51 no quarto e 7 no quinto. 
 
Ele também anunciou que os números vão continuar a subir à medida que mais resultados dos testes 
laboratoriais são conhecidos , uma vez que o processo de amostragem , transporte e aplicação de 
testes de diagnóstico leva tempo. 
 
No entanto , apesar do aumento de doentes e mortes , SSA insiste que a situação é normal e 
declarou uma regra de alerta epidemiológico . 
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Após surto no CE e PE, campanha contra sarampo é intensificada no AM. 

Medida foi tomada após surtos no Ceará e Pernambuco, segundo Semsa. 

213 unidades de saúde oferecem vacina para crianças, jovens e adultos. 

A campanha de imunização contra o sarampo será intensificada em Manaus, a partir desta segunda-
feira (3). A preocupação com a doença aumentou com o registro de surtos de sarampo no Ceará e 
em Pernambuco. O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), é evitar que o 
sarampo chegue à capital amazonense, já que não são registrados casos há 14 anos. 

De acordo com a Semsa, 132 casos da doença foram confirmados no Brasil, sendo 114 em 
Pernambuco, e de 20 casos suspeitos no Ceará em janeiro deste ano. Para evitar a doença em 
Manaus, a prefeitura reforçará a campanha de vacinação para criar uma barreira contra a doença no 
município. 

A secretária municipal de Saúde em exercício, Lubélia de Sá Freire, explicou que a intensificação da 
vacinação contra sarampo é uma medida preventiva. Segundo ela, o Ceará não registrava nenhum 
caso de sarampo há 15 anos, o que mostra a necessidade de manter a população alerta para a 
prevenção. "Manaus não registra nenhum caso de sarampo desde 2000, mas isso não significa que 
não há risco. Além disso, temos que considerar o tráfego intenso de pessoas entre o estado do 
Amazonas e o Nordeste, principalmente no período de férias escolares", alertou. 

A vacina está disponível em todas as 213 unidades de saúde da rede municipal, que funcionam de 8h 
às 17h, e em dez unidades com horário extendido (veja lista abaixo), e a ação pretende proteger 
contra o sarampo as pessoas que não têm o esquema completo de vacinação da tríplice viral 
(sarampo, rubéola e caxumba), com público alvo nas crianças com idade a partir de 12 meses até 10 
anos, adolescentes de 11 a 19 anos, e adultos (mulheres até 49 anos e homens até 39 anos). A Semsa 
orientou ainda que o adulto que não tem a carteira de vacinação e está na dúvida se tomou a vacina 
ou não, deve ser vacinado. 

 

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2014/02/apos-surto-no-ce-e-pe-campanha-contra-sarampo-e-intensificada-no-am.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/cidade/manaus.html
http://g1.globo.com/topico/ceara.html
http://g1.globo.com/topico/pernambuco.html
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Peste negra na Europa alterou sistema imunitário europeu. 

4 de Fevereiro, 2014 

A peste negra, ou peste bubónica, a pandemia mais mortífera da história da Europa, provocou não só 
a morte de sessenta milhões de pessoas como também alterou o sistema imunitário dos europeus, 
concluiu uma investigação divulgada na segunda-feira.  

O trabalho, realizado pelos investigadores do Instituto de Biologia Evolutiva da Universidade Pompeu 
Fabra (UPF-CSIC) e do Radboud University Nijmegen Medical Centre, da Holanda, apurou que as 
epidemias mortais afectam a configuração do sistema imunológico humano.  

Um dos cientistas envolvidos, Hafid Laayouni, explicou, em declarações à Efe, que o objectivo da 
investigação era "procurar padrões de variação genética que resultem da pressão selectiva de uma 
doença contagiosa". 

Esta foi a situação que ocorreu na Europa no século XIV, durante o surto de peste, que afectou 
apenas os habitantes do continente.  

O processo de contágio actuou sobre o genoma de dois grupos étnicos que tinham o mesmo 
ambiente, mas diferiam na sua bagagem genética: os romenos e os ciganos.  

Os ciganos, provenientes do norte da Índia, instalaram-se na Europa há apenas mil anos.  

Na primeira parte do estudo, os investigadores analisaram o ADN de cem pessoas de origem romena 
e outros tantos ciganos e compararam-nos com os de 500 habitantes do noroeste da Índia. 

Ao comparar as três populações, os cientistas constataram que os três genes de tipo Toll, "próprio do 
sistema imunitário", tinham evoluído de forma similar nos romenos e ciganos, mas não nos 
habitantes da região da Índia, onde não chegou a peste. 

"É um bom exemplo de evolução convergente, em que as populações de origens distintas têm a 
mesma adaptação, quando submetidas às mesmas pressões ambientais, neste caso, ao efeito da 
epidemia de peste", acrescentou. 

http://sol.sapo.pt/inicio/Vida/Interior.aspx?content_id=98426
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A segunda parte da investigação, realizada por cientistas holandeses, consistiu num estudo 
imunológico "para ver se estes genes estavam relacionados com uma das pressões selectivas mais 
importantes que existiram na história da Europa: a praga da peste negra". 

Para tal, os cientistas extraíram sangue de 101 pessoas de ascendência europeia e expuseram essas 
amostras à bactéria que causou a peste negra, a 'Yersenia pestis', para ver se havia resposta 
imunitária. 

"Vimos então um aumento das citoquinas no sangue, o que quer dizer uma resposta imunitária, que 
nos diz que estes genes estão a responder", e que, portanto, os padrões de selecção encontrados 
poderiam ter sido o resultado deste agente infeccioso.  

O estudo demonstra, garantem os cientistas, que a peste negra teve um papel importante na 
mudança genética dos europeus, o que veio a constituir um factor muito importante na história da 
humanidade e na resposta a infecções emergentes.  
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Casos de câncer vão dobrar nas próximas duas décadas. 

 

Os dados mostram que, em 2012, último dado disponível, 14 milhões de casos de câncer foram 
registrados 

Publicado em 04/02/2014, às 08h30 

O número anual de casos de câncer no mundo deverá aumentar 50% nas duas próximas décadas, 
aponta relatório divulgado ontem (3) pela Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer (IARC, na 
sigla em inglês), vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS). O índice de mortes pela doença 
também deverá crescer de forma preocupante no período. 

Os dados mostram que, em 2012, último dado disponível, 14 milhões de casos de câncer foram 
registrados. Segundo a previsão da IARC, esse número passará para cerca de 22 milhões de registros 
anuais daqui a 20 anos. 

No mesmo período, as mortes pela doença passarão das 8,2 milhões registradas em 2012 para 13 
milhões. 

Segundo a IARC, o crescimento e o envelhecimento da população ajudam a explicar a previsão de 
aumento da doença para os próximas anos. 

No entanto, a agência adverte que as insuficientes políticas públicas de prevenção e detecção 
precoce do problema, assim como as dificuldades de acesso ao tratamento, colaboram para que a 
doença cresça, sobretudo nas nações em desenvolvimento. 

O relatório mostra que os países da África, da Ásia e das Américas do Sul e Central concentram 60% 
dos casos mundiais e 70% das mortes. 

A agência também ressaltou que a melhoria das condições de vida em alguns países em 
desenvolvimento podem aumentar o número de casos de câncer associados a um estilo de vida não 
saudável. A IARC recomenda a esses países que adotem medidas de combate à obesidade e ao 
sedentarismo. 

Segundo o informe, metade dos casos de câncer poderia ter sido evitada. 

MAIS COMUNS - No relatório divulgado ontem, a IARC também informou quais foram os tipos de 
tumores mais comuns e mais mortais em 2012. 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/internacional/noticia/2014/02/04/casos-de-cancer-vao-dobrar-nas-proximas-duas-decadas-116209.php
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Segundo o levantamento, o câncer de pulmão foi o campeão no número de casos, com 1,8 milhão de 
registros (13% do total), seguido pelo câncer de mama, com 1,7 milhão de casos (11,9%) e pelo 
tumor de intestino grosso, que atingiu 1,4 milhão de pessoas (9,7%). 

O câncer de pulmão é também o responsável pelo maior número de mortes. Em 2012, ele matou 1,6 
milhão de pacientes no mundo. Em seguida, aparecem os tumores de fígado e de estômago, com 800 
mil e 700 mil mortes, respectivamente. 

O relatório ressaltou a importância do combate ao tabagismo, principal causa do câncer de pulmão e 
fator associado a outros tipos de tumores. 
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Published Date: 2014-02-05 15:31:42 

AVIAN INFLUENZA, HUMAN: CHINA, H10N8, EPIDEMIC POTENTIAL. 
 
Chinese scientists sounded the alarm on Wednesday [5 Feb 2014] after a new bird flu [avian 
influenza] virus, H10N8, killed an elderly woman in December [2013] and infected another individual 
last month [January 2014]. The 5th novel influenza strain to emerge in 17 years, the virus has a 
worrying genetic profile and should be closely monitored, they reported in The Lancet medical 
journal [Avian influenza A H10N8 -- a virus on the verge? 
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S014067361460163X.pdf]. It appears to be 
able to infect tissue deep in the lung and may have features allowing it to spread efficiently among 
humans, they said. 
 
"The pandemic potential of this novel virus should not be underestimated," said the team headed by 
Shu Yuelong from the Chinese Centre for Disease Control and Prevention (CDC) in Beijing. The 
warning stems from analysis of a virus sample taken from a 73 year old woman who died in 
Nanchang, in south eastern Jiangxi province, on [6 Dec 2013] after being diagnosed with severe 
pneumonia and respiratory failure. Although the cases are few, the fact it has jumped from birds to 
humans is an important warning, the researchers said. "We should always be worried when viruses 
cross the species barrier from birds or animals to humans, as it is very unlikely that we will have prior 
immunity to protect us," said Jeremy Farrar, director of Wellcome Trust and an expert on flu. "We 
should be especially worried when those viruses show characteristics that suggest they have the 
capacity to replicate easily or to be virulent or resistant to drugs. This virus ticks several of these 
boxes and therefore is a cause for concern." 
 
The Chinese authorities announced her death from H10N8 on [18 Dec 2013]. The Lancet study 
disclosed that a 2nd case of H10N8 was recorded in Nanchang, on [26 Jan 2014]. It did not give 
further details. [See ProMED-mail post "Avian influenza, human (36): China (JX) H10N8 
20140126.2233164"] They are the 1st known human cases of H10N8, a virus that has been found 
only 2 times before in China -- once in a water sample from a lake in Hunan in 2007, and the 2nd time 
in live poultry in Guangdong province in 2012. But this particular strain is different from the ones 
found in those 2 samples, the study said. 
 
The big contributors to its genome are reshuffled genes -- or a process called genetic reassortment -- 
from the H9N2 virus, the authors said. Somewhat worryingly, the virus -- like H7N9 -- has also 
evolved "some genetic characteristics that may allow it to replicate efficiently in humans", the CDC's 
Shu. This [H9N2 virus] is a bird virus that erupted in Hong Kong in 1999 and has also contributed to 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S014067361460163X.pdf


11 

 
PREFEITURA DO RECIFE 

  SECRETARIA DE SAÚDE 

SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 

 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE. CEP: 50.050-540  

Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br      e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br        Twiter: @cievsrecife 

 

 

 

the dangerous H5N1 and H7N9 flu viruses, according to the investigation. Avian flu viruses pass from 
infected birds to humans in close proximity but typically do not transmit easily between humans. The 
worry for health watchdogs is their potential to acquire an ability to jump easily from person to 
person. 
 
H7N9, which emerged last year [2013], has led to 159 human infections in China, including 71 deaths, 
according to a combined toll of official figures and a tally of reports by local authorities. H5N1, which 
first occurred among humans in Hong Kong in 1997, has caused 648 infections with 384 deaths since 
2003, according to figures cited in The Lancet study. The genome of H10N8, it said, pointed to a 
mutation in its so-called PB2 protein that, previous research has found, suggests an ability to adapt 
to mammals. The virus also has a mutation in its haemagglutinin protein -- a spike on the virus 
surface that enables it to latch onto other cells -- that suggests it can infect deep in the lung, like 
H5N1, rather than the upper respiratory tract, the trachea. 
 
Lab tests on the sample showed it could be attacked by Tamiflu, the frontline anti-viral drug. Many 
questions remain, including how the woman was infected. She had bought a live chicken at a poultry 
market several days before falling sick. But she may have become infected beforehand, the scientists 
said. She did not handle the bird and no virus traces were found in poultry at the market. 
 
According to the scientists' study of her case, the 73 year old victim was admitted to hospital with 
fever and severe pneumonia on [30 Nov 2013]. Despite being treated with antibiotics and antivirals, 
she deteriorated rapidly, developed multiple organ failure and died 9 days after her symptoms first 
started. In addition, the woman may have been an easy target for the virus because of poor health. 
She had coronary heart disease, high blood pressure, and a muscle-weakening disease called 
myasthenia gravis. Tests on people who had been in close contact with her concluded that no one 
else had been infected. 
 
The 2nd case of H10N8 "is of great concern", said co-author Mingbin Liu of the Nanchang branch of 
China's CDC. "It reveals that the H10N8 virus has continued to circulate and may cause more human 
infections in the future." Mingbin Liu, from Nanchang's disease control bureau, added that the 
emergence of a 2nd human case of H10N8 in a 55 year old woman was "of great concern because it 
reveals that the H10N8 virus has continued to circulate and may cause more human infections in 
future". 
 
John McCauley, head of the WHO Collaborating Centre for Influenza at Britain's National Institute for 
Medical Research said the emergence of H10N8, and of H7N9 "reminds us to be aware of human 
infections from animal influenza viruses. Previously we did not think that H7N9 infections might be 
so lethal. Now we also must consider H10N8 infections as well," he said. He added, however, that the 
risk of this virus spreading from person to person "seems low since the H10N8 virus is not expected 
to be transmitted well between humans." 
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Other flu experts not directly involved in the study on H10N8 agreed it was an important reminder of 
the potential threat from circulating and mutating flu viruses, but said it did not appear to be a 
particular concern for the moment. Ben Neuman, a virologist at Britain's University of Reading said 
while the fatal H10N8 case needed to be watched closely, "there is no cause for alarm at this time." 

 

GRIPE DAS AVES HUMANA: China, H10N8, potencial epidêmico (Versão traduzida utilizando o 

Google tradutor). 

 

Cientistas chineses soou o alarme na quarta-feira [ 05 de fevereiro de 2014 ] depois de um vírus novo 

da gripe aviária [ gripe aviária ] , H10N8 , matou uma mulher idosa em dezembro [ de 2013] e 

infectou outra , no mês passado indivíduo [Janeiro de 2014] . A nova estirpe da gripe 5 a surgir em 17 

anos , o vírus tem um perfil genético preocupante e deve ser acompanhada de perto , eles relataram 

na revista médica The Lancet [ A gripe aviária A H10N8 - um vírus a ponto ? 

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S014067361460163X.pdf ] . Ele parece ser 

capaz de infectar o tecido profundo no pulmão e podem ter características que lhe permite espalhar 

eficientemente entre os humanos , eles disse . 

 

"O potencial pandemia deste novo vírus não deve ser subestimado ", disse a equipe liderada por Shu 

Yuelong , do Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) , em Pequim. O alerta 

decorre da análise de uma amostra do vírus tirado de uma mulher de 73 anos que morreu em 

Nanchang, na província sudeste de Jiangxi, em [ 06 de dezembro de 2013 ] após ser diagnosticado 

com pneumonia grave e insuficiência respiratória. Embora os casos são poucos, o fato de ele saltou 

de aves para humanos é um aviso importante , segundo os pesquisadores. " Devemos estar sempre 

preocupado quando vírus cruzar a barreira das espécies de aves ou animais para os seres humanos , 

pois é muito provável que teremos imunidade prévia para nos proteger ", disse Jeremy Farrar , 

diretor do Wellcome Trust e especialista em gripe. " Devemos estar especialmente preocupado 

quando os vírus apresentam características que sugerem que eles têm a capacidade de se replicar 

facilmente ou para ser virulento ou resistentes às drogas. Este vírus carrapatos várias dessas caixas e, 

portanto, é um motivo de preocupação. " 

 

As autoridades chinesas anunciaram sua morte por H10N8 em [ 18 dezembro de 2013 ] . O estudo da 

Lancet revelou que um segundo caso de H10N8 foi gravado em Nanchang, em [ 26 de janeiro de 

2014 ] . Ele não deu mais detalhes. [ Ver ProMED -mail post " A gripe aviária , humana ( 36): China (JX 

) H10N8 20.140.126,2233164 "] Eles são o primeiro caso humano de H10N8 , um vírus que foi 

encontrado apenas duas vezes antes na China conhecido - uma vez em um amostra de água de um 
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lago na província de Hunan , em 2007 , ea segunda vez em aves vivas , na província de Guangdong 

em 2012. Mas esta estirpe particular é diferente dos encontrados nessas duas amostras , segundo o 

estudo. 

 

Os grandes contribuintes para o seu genoma são genes reformulado - ou de um processo chamado 

de recombinação genética - a partir do vírus H9N2 , disseram os autores . Um pouco preocupante , o 

vírus - como o H7N9 - também evoluiu " algumas características genéticas que podem lhe permitem 

replicar eficientemente em humanos " , Shu do CDC. Este [ o vírus H9N2 ] é um vírus de aves que 

eclodiu em Hong Kong em 1999 e tem também contribuído para o H5N1 e perigoso vírus da gripe 

H7N9 , de acordo com a investigação. Vírus da gripe aviária passar de aves infectadas para os seres 

humanos , em estreita proximidade , mas normalmente não transmitem facilmente entre humanos . 

A preocupação para os cães de guarda da saúde é o seu potencial para adquirir uma capacidade de 

saltar facilmente de pessoa para pessoa. 

 

H7N9 , que surgiu no ano passado [ 2013 ] , levou a 159 infecções humanas na China, incluindo 71 

mortes, de acordo com um número combinado de dados oficiais e um registro de relatórios por 

parte das autoridades locais. H5N1 , o que ocorreu pela primeira vez entre os seres humanos em 

Hong Kong em 1997, causou 648 infecções com 384 mortes desde 2003 , segundo dados citados no 

estudo da Lancet . O genoma do H10N8 , ele disse , apontando para uma mutação em sua chamada 

proteína PB2 que , pesquisas anteriores já encontrado, sugere uma capacidade de se adaptar aos 

mamíferos . O vírus tem também uma mutação na proteína hemaglutinina - um ponto na superfície 

do vírus que lhe permite trancar outras células - que sugere que pode infectar profundamente no 

pulmão , tal como H5N1 , em vez de no tracto respiratório superior , a traqueia . 

 

Os testes de laboratório sobre a amostra mostrou que poderia ser atacado por Tamiflu , o 

medicamento anti- viral da linha de frente . Muitas questões permanecem , incluindo a forma como a 

mulher foi infectada . Ela tinha comprado um frango vivo em um mercado de aves de vários dias 

antes de adoecer . Mas ela pode ter se infectado antes, disseram os cientistas. Ela não lidar com a 

ave e sem vestígios de vírus foram encontrados nas aves domésticas no mercado . 

 

De acordo com o estudo de seu caso dos cientistas , a vítima de 73 anos foi internado no hospital 

com febre e pneumonia grave em [ 30 de novembro de 2013 ] . Apesar de ser tratada com 

antibióticos e antivirais , ela se deteriorou rapidamente , desenvolvido falência múltipla de órgãos e 

morreu nove dias depois de os sintomas começou . Além disso, a mulher pode ter sido um alvo fácil 

para o vírus por causa de problemas de saúde. Ela tinha doença coronariana, hipertensão arterial, e 

uma doença enfraquecimento muscular chamada miastenia gravis. Testes em pessoas que estiveram 
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em contato próximo com ela concluíram que ninguém mais havia sido infectado. 

 

O segundo caso de H10N8 " é de grande preocupação " , disse o co- autor Mingbin Liu do ramo 

Nanchang de CDC da China . "Isso revela que o vírus H10N8 continuou a circular e pode causar 

infecções mais humanos no futuro. " Mingbin Liu , do departamento de controle de doença de 

Nanchang, acrescentou que o surgimento de um caso humano 2 de H10N8 em uma mulher de 55 

anos de idade foi " de grande preocupação , porque revela que o vírus H10N8 continuou a circular e 

pode causar infecções mais humanos no futuro " . 

 

John McCauley , diretor do Centro Colaborador da OMS para Influenza no Instituto Nacional de 

Pesquisa Médica da Grã-Bretanha disse que o surgimento de H10N8 e de H7N9 " nos lembra que 

devemos estar cientes de infecções humanas de vírus da gripe animal. Anteriormente nós não 

pensamos que as infecções H7N9 pode ser tão letal. Agora devemos também considerar H10N8 

infecções bem " , disse ele. Ele acrescentou , no entanto, que o risco de o vírus se espalhando de 

pessoa para pessoa "parece baixo desde não é esperado que o vírus H10N8 a ser transmitida 

também entre seres humanos. " 

 

Outros especialistas em gripe não diretamente envolvidos no estudo em H10N8 concordaram que 

era um lembrete importante da ameaça potencial de circulação e mutação vírus da gripe , mas disse 

que não pareceu ser uma preocupação especial para o momento. Ben Neuman , virologista da 

Universidade da Grã-Bretanha de Reading , disse , enquanto o caso H10N8 fatal precisava ser vigiado 

de perto , "não há motivo para alarme neste momento. " 
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Published Date: 2014-02-05 17:14:17 

AVIAN INFLUENZA, HUMAN: CHINA H7N9. 
 
A total of 10 new H7N9 influenza cases, along with 3 deaths, were reported from 5 China provinces 
today [4 Feb 2014], vaulting the outbreak case total over the 300 mark after less than a year of 
disease activity. All of the new lab-confirmed cases involve adults, except for one, a 4 year old girl 
from Guangdong province; and 7 of the 10 patients are men. 
 
The 2nd wave of cases, which began in October [2013] but rapidly increased last month [January 
2014], reached 165 with the new reports, compared with last spring's [2013] total of 136. The 
infections boost the 2013-14 outbreak total to 301 cases, according to a running tally compiled by 
the FluTrackers infectious disease news message board [see: 
http://www.flutrackers.com/forum/forumdisplay.php?f=2959]. That total in less than a year appears 
to be unprecedented for human cases of avian flu. By comparison, the most active calendar year for 
the H5N1 strain, in 2006, saw 115 cases, according to data from the World Health Organization 
(WHO). The 3 newly reported deaths lift the unofficial fatality count to 67. 
 
A total of 8 of today's [4 Feb 2014] cases were reported from Zhejiang and Guangdong provinces, and 
the brisk pace of cases from those more southern provinces is driving most of the H7N9 activity in 
the 2nd wave of infections. Of the 165 cases reported in the 2nd wave, 125 have been reported from 
those 2 provinces: 73 from Zhejiang and 52 from Guangdong. 
 
For comparison, during the 1st wave, the main hot spots were north of there, with Zhejiang (46), 
Shanghai (34), and Jiangsu (28) reporting 108 of 136 illnesses. Only one case was detected in 
Guangdong province during the 1st wave. According to provincial health ministry statements today 
[4 Feb 2014] translated and posted by the FluTrackers infectious disease news message board, 
Zhejiang province has 4 new infections, all in men, ages 42, 51, 56, and 84; 2 are severely ill in 
hospital, and 2 are listed as in a critical condition. Guangdong province reported 3 case-patients, a 4 
year old girl who is in a stable condition, and 2 men, ages 52 and 76, both of whom died from their 
infections. Guangxi province reported its 2nd case so far in the outbreak, in a 41 year old woman 
who is in a critical condition. Cases from that province are notable, because they edge the reach of 
known cases south and west of the main outbreak area, in an area that borders northern Vietnam. 
 
Elsewhere, Jiangsu province reported one new case, in a 59 year old woman who is in a critical 
condition, as well as the H7N9 death of a previously confirmed case, believed to be a 76 year old man 
whose illness was 1st reported in January [2014]. 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
http://www.flutrackers.com/forum/forumdisplay.php?f=2959
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The 10th case reported today [4 Feb 2014] is from Fujian province, in a 36 year old man who is in a 
critical condition. 

 

GRIPE DAS AVES HUMANA: CHINA H7N9 (Versão traduzida utilizando o Google tradutor). 
 
Um total de 10 novos casos de gripe H7N9 , junto com três mortes , foram relatados a partir de 5 
províncias chinesas hoje [ 04 de fevereiro de 2014 ] , saltando o caso surto total sobre a marca de 
300 depois de menos de um ano de atividade da doença. Todos os novos casos confirmados por 
laboratório envolvem adultos , com exceção de um, uma menina de 4 anos de idade da província de 
Guangdong , e 7 dos 10 pacientes são homens. 
 
A segunda onda de casos, que começou em outubro [ 2013 ], mas rapidamente aumentou no mês 
passado [Janeiro de 2014] , chegou a 165 com os novos relatórios , em comparação com [ 2013 ] do 
total de 136 na última primavera . As infecções aumentar o total de 2013-14 surto de 301 casos , de 
acordo com uma contagem compilados pelos FluTrackers doença infecciosa placa da mensagem 
notícia [ver : http://www.flutrackers.com/forum/forumdisplay.php?f=2959 ] . Esse total em menos 
de um ano parece ser sem precedentes para casos humanos de gripe aviária. Em comparação, o ano 
civil mais ativa para a cepa H5N1 , em 2006, viu 115 casos , de acordo com dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). As três mortes recentemente comunicados levantar a contagem fatalidade 
não oficial para 67. 
 
Um total de 8 de [ 4 de fevereiro, 2014 casos ] de hoje foram relatados a partir de Zhejiang e 
Guangdong , eo ritmo acelerado dos casos de essas províncias mais meridionais está dirigindo a 
maior parte da atividade H7N9 na segunda onda de infecções. Dos 165 casos relatados na segunda 
onda, 125 foram relatados a partir dessas duas províncias: 73 de Zhejiang e 52 de Guangdong. 
 
Para efeito de comparação , durante o 1 º onda , os principais pontos quentes eram norte de lá, com 
Zhejiang (46) , Xangai ( 34) e Jiangsu (28) relatando 108 de 136 doenças. Apenas um caso foi 
detectado na província de Guangdong durante a primeira onda . De acordo com declarações 
provinciais do Ministério da Saúde , hoje [ 04 de fevereiro de 2014 ] traduzido e publicado pela 
FluTrackers bordo doença infecciosa mensagem de notícias , província de Zhejiang tem 4 novas 
infecções, tudo nos homens , com idades entre 42, 51 , 56 e 84; 2 estão gravemente doentes em 
hospital, e 2 são apresentados como em estado crítico . Província de Guangdong relatou 3 casos de 
pacientes internados, uma menina de 4 anos que está em uma condição estável , e 2 homens , com 
idades entre 52 e 76 , ambos morreram de suas infecções . Província de Guangxi anunciou seu 
segundo caso até agora no foco, em uma mulher de 41 anos que está em um estado crítico. Casos 
dessa província são notáveis , porque eles borda do alcance de casos conhecidos sul e oeste da área 
surto principal , em uma área que faz fronteira norte do Vietnã . 
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Em outra parte , na província de Jiangsu relatou um novo caso , em uma mulher de 59 anos que está 
em estado crítico , bem como a morte de um caso de H7N9 confirmado anteriormente , acredita-se 
que um homem de 76 anos cuja doença foi primeiro relatada em janeiro [ de 2014] . 
 
O 10 º caso relatado hoje [ 4 de fevereiro de 2014 ] é da província de Fujian, em um homem de 36 
anos que está em um estado crítico. 
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05/02/2014 22h15  

Saúde do DF emite alerta sobre suspeita de casos de sarampo. 

Secretaria enviou comunicado a hospitais e centros de saúde da rede. 

Suspeitas devem ser notificadas; não há registro de casos da doença no DF.  

 A Secretaria de Saúde do Distrito Federal emitiu nesta quarta-feira (5) um alerta aos hospitais e 
centros de saúde da rede pública sobre a suspeita de casos de sarampo na capital federal. O caso se 
trata apenas de um alertam, pois ainda não há casos confirmados da doença. 

A diretoria de Vigilância Epidemiológica recomendou alerta para casos de pacientes com sintomas 
como febre e manchas no corpo. O órgão pediu atenção aos profissionais de saúde e solicitou que 
todos os casos suspeitos sejam notificados. 

No ano passado, o Brasil teve 171 casos de sarampo, sendo 152 apenas em Pernambuco. No DF, o 
último caso foi registrado em 2011. O paciente era homem, em idade adulta, e havia viajado para 
fora do Brasil. 

Neste ano, o Ceará já tem dez casos confirmados da doença. Um suspeito está sendo investigado no 
DF. A Vigilância Epidemiológica informa que surtos em outras unidades da federação significam risco 
em todo o país. O vírus do sarampo é altamente transmissível. 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2014/02/saude-do-df-emite-alerta-sobre-suspeita-de-casos-de-sarampo.html
http://g1.globo.com/topico/distrito-federal.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2011/05/apos-12-anos-sem-registros-df-confirma-caso-de-sarampo.html
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06/02/2014 06h00  

Em fase de testes, vacina da UFMG contra a dengue tem resposta positiva. 

Uma vacina contra o vírus tipo 3 da dengue está sendo testada pelo Departamento de Microbiologia 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no campus em Belo Horizonte. Os primeiros 
testes, concluídos em dezembro passado, apontam resultados promissores, de acordo com o 
pesquisador Flávio Guimarães da Fonseca, que coordena o desenvolvimento da vacina. O estudo 
começou em meados de 2006, e a vacina utiliza o mesmo componente viral que resultou na 
erradicação da varíola. 

 imunização foi testada inicialmente em camundongos. O vírus usado como vacina contra a varíola, 
que já é um “velho conhecido” da ciência, foi modicado e recebeu um pedaço de DNA do vírus da 
dengue. Depois disso, foi injetado num organismo vivo, provocando uma resposta imune, que foi 
memorizada pelas células. Após este procedimento, o vírus da dengue foi inoculado em 
camundongos, cujo sistema imunológico estava apto a produzir células de defesa, impedindo a 
infecção. 

“Ao final dos primeiros sete anos de pesquisa, é a primeira vez que tenho confiança para prosseguir. 
Os resultados me indicam que esta linha foi uma escolha acertada”, afirma. O pesquisador explica 
que, em camundongos, o vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti causa encefalite quando 
aplicado no cérebro, o que não ocorreu nos testes realizados, porque os animais estavam 
imunizados. “Houve 100% de proteção”, afirmou. 

 “A ideia é que, ao ser inoculado em uma pessoa imunizada, ela não vai ter doença nenhuma, porque 
o vírus é atenuado. Mas, o vírus vai entrar na célula dessa pessoa e vai produzir as proteínas da 
dengue. O sistema imunológico vai reconhecer as proteínas da dengue e gerar anticorpos e células 
de defesa contra as proteínas da dengue”, explica. 

No país, outras vacinas são testadas, mas, o pesquisador destaca que a produzida pela UFMG tem a 
vantagem de ser um produto totalmente nacional e com investimento público. “O objetivo é 
oferecer um produto melhor, tanto em proteção, quanto em custo. Uma vacina gerada aqui não 
passa por parceiros internacionais, portanto seria mais barata, mas adequada às necessidades da 
saúde pública brasileira”, ressaltou. 

O resultado conseguido em laboratório é comemorado, ainda que de forma contida, pois novas 
etapas da pesquisa precisam ser cumpridas. O próximo passo será repetir os testes, o que está 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2014/02/em-fase-de-testes-vacina-da-ufmg-contra-dengue-tem-resposta-positiva.html
http://g1.globo.com/mg/minas-gerais/cidade/belo-horizonte.html
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previsto para ocorrer no final de fevereiro. As experimentações são feitas no Laboratório de Virologia 
da UFMG, que tem mão de obra e espaço modestos. 

Apesar dessas limitações, o pesquisador afirma que o estudo envolve tecnologia de ponta e foge às 
estratégias clássicas, ao utilizar um vírus transgênico, isto é, que teve uma parte alterada e misturas 
componentes de dois vírus. “Isso nos coloca numa posição junto com outros institutos do mundo que 
estão desenvolvendo esta tecnologia”, afirma. 

A prevenção à dengue é algo estratégico quando o assunto é saúde pública e motiva constantes 
campanhas do Ministério da Saúde. É uma doença que ocorre principalmente nos países tropicais, 
como o Brasil, onde as condições do meio ambiente e as características urbanas favorecem a 
proliferação do mosquito transmissor. Os casos graves podem levar a óbito. 

Dados mais recentes do governo federal apontam que Minas Gerais foi o estado com o maior 
número de mortes por dengue em 2013, atingindo o número de 116 óbitos. O número de casos 
notificados da doença no estado chegou a 435.828. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 
foi o maior número de casos e mortes já registrado. Ainda segundo o Ministério da Saúde, no ano 
passado, o país notificou mais de 1,4 milhão de casos suspeitos. 

Para que a imunização funcione será necessário que a pesquisa da UFMG combine os quatros tipos 
de vírus da doença identificados até o momento. No Brasil, os sorotipos 3 e 4 são os mais circulantes, 
de acordo com o ministério, mas os demais podem voltar a ser transmitidos. 

 “Escolhi o tipo 3 para testar, que era o principal quando o projeto começou. Se funcionar, e é o que 
parece que vai acontecer, a gente vai usar a mesma estratégia para fazer para os sorotipos 1, 2 e 4. 
Com uma vantagem, eu não preciso provar tudo que eu já provei, consigo pular etapas iniciais de 
testes”, disse o pesquisador. Dessa forma, a perspectiva dele é que os estudos feitos até agora 
sirvam de base para a criação da vacina tetravalente. 

Fonseca ressalta que é difícil fazer previsões em experimentos científicos, mas ele acredita que os 
estudos da vacina contra o tipo 3 da dengue ainda levem cerca de cinco anos. Paralelamente a isso, a 
vacina contra os demais sorotipos vai ser criada e testada em laboratório. Se todas as etapas derem 
certo, o produto pode estar disponível no mercado em sete anos, isto é, em 2020. “É um previsão 
extremamente possível, mais muito otimista”. Até o momento, segundo o pesquisador, o estudo 
recebeu investimentos públicos de cerca de R$ 500 mil. 

Outras vacinas em testes 
Outra vacina, em estágio mais avançado, é a tetravalente produzida pelo Instituto Butatan, em São 
Paulo, em parceria com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH). Ela usa o próprio 
vírus da dengue modificado por engenharia genética e foi aprovada para testes em humanos. Os 
voluntários estão em fase de triagem. Segundo o Butantan, a partir dos resultados, será possível 
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solicitar o registro da vacina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que deve ocorrer 
a partir de 2018. 

De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que sete vacinas estão em pesquisa no mundo. 
Além do Butantan, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), também está pesquisando uma nova vacina contra a dengue. Ainda segundo 
a pasta, os estudos são realizados desde 2009, em parceria com o laboratório privado GSK. A 
previsão é que a vacina seja concluída no prazo de cinco anos. 
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SARAMPO - BRASIL (CEARÁ), AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS, SURTO, 
CAPITAL E INTERIOR. 
 
51 novos casos de sarampo são confirmados no Ceará. 
 
O vírus que transmite o sarampo (genótipo D8), está se alastrando no Ceará. No boletim 
epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (7) [fevereiro/2014], a Secretaria de Saúde do Estado 
(Sesa) confirmou mais 51 casos da doença em território cearense. No balanço do último dia 31 de 
janeiro [2014], 11 já haviam sido confirmados. Com os novos casos, esse número subiu para 62. 
 
Os dados alarmantes não se restringem ao casos confirmados da doença. O número de suspeitos 
também teve crescimento considerável, visto que saltou de 184 casos no penúltimo boletim para 265 
no balanço desta sexta-feira [07/fevereiro/2014]. 
 
Fortaleza é a cidade que mais registra casos da doença. Dos 62 confirmados, 55 foram na Capital, 
enquanto Uruburetama registrou 3 casos e Maranguape, Itaitinga, Jaguaribe e Caucaia tiveram 1 
pessoa contaminada com o vírus do sarampo. 
 
Visando controlar o surto da doença, a Sesa espera bater a meta da campanha de vacinação, que se 
encerra neste sábado (8) [fevereiro/2014]. A secretaria confirmou que 7 dos 17 municípios incluídos 
na campanha já superaram a meta, que é vacinar 95% das crianças de seis meses a menores de 5 
anos. 
 
Em Fortaleza, um dos municípios que ainda não atingiram a meta da campanha de vacinação, as 
portas da Secretaria da Saúde do Estado estarão abertas das 8 às 17 horas deste sábado para que os 
pais levem seus filhos para se vacinar. 
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TUBERCULOSE - ÍNDIA (UTTAR PRADESH), SURTO. 
 
Epidemia de tuberculose contamina metade dos moradores e isola vilarejo na Índia 
 
Metade da população de um conjunto de aldeias localizada no vilarejo de Lohata, no estado de Uttar 
Pradesh, na Índia, é vítima da tuberculose. Cerca de 12.900 pessoas das aldeias morreram da doença 
em 2011, e cerca de 13.700 morreram em 2012 , segundo oficiais de saúde. O vilarejo está isolado 
desde o início da contaminação. 
 
Além da pobreza e da desnutrição, a tecelagem, atividade de grande tradição nas aldeias, tem sido a 
principal causa da doença. Milhares de tecelões trabalham o dia todo em salas apertadas com pouca 
ventilação, o que propicia a rápida proliferação de germes e torna os pulmões mais suscetíveis a 
doenças. 
 
Embora a Índia tenha dado passos importantes na área de saúde nos últimos tempos, a tuberculose 
se mantém um problema persistente no país, que tem mais de um quarto dos novos casos de 
tuberculose do mundo. 
 
Embora o governo tenha lançado campanhas para combater a doença e oferecido medicamentos às 
vítimas, médicos sem formação adequada têm participado do tratamento de doentes e 
farmacêuticos dado antibióticos sem prescrição médica. 
 
Os críticos dizem que a campanha anti-tuberculose do governo federal é insuficiente. Umas das 
principais acusações é de que as autoridades locais não conseguem implementar uma das diretrizes 
federais, que é de tornar os medicamentos disponíveis a todos. 
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