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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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DENGUE: VÍRUS MAIS AGRESSIVO DA DOENÇA AVANÇA NO PAÍS 
15/07/2016 17:25 

 
Dados do mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, com estatísticas de 3 de 
janeiro até 28 de maio, mostram que, de um total de 2,2 mil amostras positivas 
paradengue analisadas em laboratório neste ano, 6,4% já são do tipo 2, ante 0,7% no ano passado. 
No Estado de São Paulo, esse tipo de vírus já é responsável por 13,6% dos casos da doença, ante 
0,5% em 2015. 
 
Além de ser considerado por especialistas o mais virulento dos quatro sorotipos da doença, o tipo 2 
ainda está relacionado a outro risco no País. Como parte da população brasileira já foi infectada pelo 
tipo 1, a ocorrência de uma segunda infecção por outro sorotipo aumenta o risco de 
desenvolvimento de uma das formas graves da doença, que podem levar à morte, como a febre 
hemorrágica. 
 
Segundo o infectologista Artur Timerman, presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e 
Arboviroses, o risco maior em uma segunda infecção pela doença está relacionado à resposta 
imunológica do paciente que já contraiu o vírus uma vez. "Como já existem anticorpos contra um 
tipo de dengue no organismo, há uma reação inflamatória exacerbada, que prejudica o organismo, 
mas que não consegue neutralizar o novo sorotipo. O risco de desenvolvimento de uma forma grave 
da dengue é de 15 a 20 vezes maior quando se trata de uma segunda infecção." 

O grande número de brasileiros infectados pelo tipo 1 nas epidemias de dengue dos últimos anos é 
uma das razões que explicam o crescimento dos casos provocados pelo tipo 2, segundo especialistas. 
"Como o vírus tipo 1 da dengue está circulando há muito tempo no Brasil, já temos muitas pessoas 
imunes a ele. Quando há o contato dessa população com outro sorotipo, aumenta mesmo o número 
desses tipos de casos porque há mais pessoas suscetíveis a ele. E uma segunda infecção por dengue 
tem tendência a uma gravidade maior", explica Marcos Boulos, coordenador de Controle de Doenças 
da Secretaria Estadual da Saúde. 

Além de São Paulo, outros Estados registram circulação do tipo 2 da dengue acima da média 
nacional. No Pará, 33,3% das amostras analisadas correspondem a esse sorotipo. No Distrito Federal, 
esse índice é de 26,8% e em Rondônia, de 13,1%. 

Segundo Boulos, no Estado de São Paulo, esse sorotipo está presente predominantemente na região 
de Ribeirão Preto, no interior paulista. Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde do 
município, pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto têm feito a vigilância 
virológica dos casos de dengue na cidade para estabelecer qual é o porcentual de casos de cada 
sorotipo. 

"O que a gente tem visto é que, do fim do último ano para cá, houve mesmo um aumento dos casos 
de dengue tipo 2. Dependendo do mês, eles já representam cerca de 25% a 30% dos casos na cidade. 
Mas não acho que isso seja restrito a Ribeirão. Esse aumento deve estar acontecendo em outras 
áreas do Estado também", afirma Benedito Antonio Lopes da Fonseca, professor de Infectologia da 
faculdade e um dos coordenadores do monitoramento virológico no município. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-07-15/dengue-tipo-2.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-06-30/transmissao-de-dengue-em-2016-tem-comportamento-diferente-de-anos-anteriores.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-06-30/transmissao-de-dengue-em-2016-tem-comportamento-diferente-de-anos-anteriores.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-06-27/exposicao-previa-a-dengue-pode-agravar-zika-dizem-cientistas.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-06-27/exposicao-previa-a-dengue-pode-agravar-zika-dizem-cientistas.html
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O pesquisador disse ainda que pelo menos uma das sete mortes por dengue registradas neste ano na 
cidade aconteceu por uma infecção provocada pelo tipo 2 da doença. A paciente apresentava uma 
doença crônica, condição que aumenta o risco de complicações. 

Segundo Boulos, diante do avanço do tipo 2 da dengue no Estado, a Secretaria Estadual da Saúde 
deverá reforçar com médicos e outros profissionais de saúde as diretrizes de atendimento a pessoas 
com suspeita da doença. "Todos têm de ficar mais atentos aos sinais de agravamento da dengue. 
Teremos de pensar duas vezes antes de liberar o paciente." 
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SURTO DE CAXUMBA NO DISTRITO FEDERAL ATINGE QUASE MIL PESSOAS 
18/07/2016 - 08h02 

O número de pessoas com caxumba no Distrito Federal aumenta a cada semana. O total de casos 
chega a 960 e tem assustado os moradores da capital federal. 

A gerente de Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal, Priscilleyne Reis, diz que desde o ano 
passado a Secretaria de Saúde tem realizado um monitoramento dos casos na cidade. 

A caxumba é uma doença viral aguda. Priscilleyne Reis explica que os cuidados gerais de prevenção 
da doença passam por boas práticas de higiene, como lavar as mãos e usar lenço ao tossir e espirrar. 

É importante, também, não compartilhar objetos como talher, copo e evitar o contato com a pessoa 
doente. Ainda de acordo com a gerente de Vigilância Epidemiológica, a vacina é a melhor forma de 
se prevenir. Ela tem indicação contra o sarampo, caxumba, rubéola e a varicela. 

As crianças devem recebem duas doses da vacina e os adultos de 20 a 49 anos apenas uma dose. 
Gestantes não podem se vacinar. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, a prevenção pode ser feita durante todo ano nos postos de 
saúde, uma medida importante já que não existe tratamento específico para caxumba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2016-07/surto-de-caxumba-no-distrito-federal-atinge-quase-mil-pessoas
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CIENTISTAS IDENTIFICAM DROGA QUE PODE BLOQUEAR PASSAGEM DE ZIKA PARA O FETO 
Publicado em 18/07/2016 , às 20 h05 

Um novo estudo feito por cientistas americanos mostra como o vírus zika passa da mulher grávida 
para feto. Os pesquisadores também identificaram uma droga que pode bloquear a entrada do vírus 
no organismo do feto em desenvolvimento. 

De acordo com os autores, há duas vias para que o vírus chegue ao feto: pelas células da placenta, 
durante o primeiro trimestre de gravidez, e pelo saco amniótico - a membrana que envolve o bebê e 
o líquido amniótico -, durante o segundo trimestre. 

Em um estudo feito em laboratório com tecidos humanos, os pesquisadores mostraram que um 
antigo antibiótico veterinário, chamado Duramycin, consegue bloquear a replicação do vírus em 
células que o transmitem nas duas vias de infecção. 

O vírus zika é recente e foi inicialmente identificado em Uganda, em 1947, em macacos. 
Posteriormente, foi identificado em seres humanos, em 1952, em Uganda e na República Unida da 
Tanzânia. Surtos da doença são registrados na África, Américas, Ásia e no Pacífico. 

A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF) e da 
Universidade de Califórnia em Berkeley (UCB) - ambas nos Estados Unidos - e publicada nesta 
segunda-feira, 18, na revista científica Cell Host & Microbe. 

"Muito poucos vírus atingem o feto durante a gravidez e causam defeitos congênitos. Compreender 
como alguns vírus são capazes de fazer isso é uma questão muito relevante e pode ser a mais 
importante para pensarmos em maneiras de proteger o feto quando a mãe é infectada", disse uma 
das autoras da pesquisa, a virologista Lenore Pereira, da UCSF. 

O Duramycin é um antibiótico produzido por bactérias para destruir outras bactérias. Seu uso é 
comum em animais e em testes clínicos para pessoas com fibrose cística. Estudos recentes têm 
mostrado, em experimentos de culturas de células, que ele também é eficaz contra flavivírus, como 
os vírus da zika, da dengue e da febre Oeste do Nilo, e contra filovírus, como o vírus Ebola. 

"Nosso artigo mostra que o Duramycin bloqueia com eficiência a infecção de inúmeros tipos de 
células da placenta por linhagens do vírus zika isolados recentemente da epidemia que ocorre na 
América Latina, onde a infecção durante a gravidez tem sido associada à microcefalia e outros 
defeitos congênitos", disse outra das autoras, a infectologista Eva Harris, da Escola de Saúde Pública 
da UCB. 

"Isso indica que o Duramycin ou drogas semelhantes podem reduzir com eficiência a transmissão do 
vírus da zika da mãe para o feto, por meio das duas rotas potenciais, impedindo os defeitos 
congênitos associados", disse Eva. 

Segundo os autores do estudo, o vírus infecta diferentes tipos de células de dentro e de fora da 
placenta, incluindo as membranas fetais. Eles descobriram que as células epiteliais da membrana 
amniótica que envolve o feto são particularmente suscetíveis à infecção por zika. 

http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2016/07/18/cientistas-identificam-droga-que-pode-bloquear-passagem-de-zika-para-o-feto-626771.php
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"Isso sugere que essas células têm um papel considerável na mediação da transmissão para o feto e 
reforça a hipótese de que a transmissão poderia ocorrer por meio dessas membranas, 
independentemente da placenta, mesmo no meio e no fim da gestação", disse Lenore. 

Segundo ela, os defeitos congênitos mais severos associados à infecção por zika - como a 
microcefalia - parecem ocorrer quando uma mulher é infectada no primeiro e no segundo trimestres. 
"Mas pode haver uma gama de outros defeitos congênitos menos graves, mas ainda assim sérios, 
quando uma mulher é infectada no fim da gravidez", disse. 

O virus da zika também utiliza receptores que foram encontrados em várias células da placenta. No 
entanto, os cientistas encontraram só um, chamado TIM1, que é fortemente expresso em tipos de 
células da placenta durante a gestação. 

O receptor TIM1 se liga à fosfatidiletanolamina (PE), uma membrana de lipídios presente na parte 
externa do vírus da zika e também nos vírus da dengue, da febre o oeste do Nilo e do Ebola. A 
molécula de Duramycin se liga ao PE no envelope do vírus e, ao fazer isso, impede que o vírus se 
conecte ao receptor TIM1 para entrar nas células. 

Os cientistas descobriram que o Duramycin bloqueia a infecção de todos os tipos de células da 
placenta e da membrana fetal que foram testados. Além disso, a infecção foi substancialmente 
bloqueada com concentrações relativamente baixas da droga. 
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PERNAMBUCO TEM MAIS DE MIL CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE. EM 

UM ANO, AUMENTO É DE 46% 
18 de julho de 2016  

O Estado de Pernambuco já acumula, neste ano, 1.025 casos notificados de síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), condição em que pode se apresentar a forma de gripe associada a maiores 
complicações. O aumento é de 46% em comparação ao mesmo período de 2015, quando foram 
registrados 700 casos. Vale frisar que, no ano passado, não houve confirmação para H1N1 no Estado, 
o que sugere que o aumento no número de registro de casos da síndrome este ano pode estar 
realmente relacionado ao vírus. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (18) pela 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) e leva em consideração as notificações feitas, pelas unidades de 
saúde, até o dia 9 de julho. 
 
Dos 1.025 casos de SRAG, 60 estão associados a H1N1. Ainda em relação ao total de registros da 
síndrome, 74 evoluíram para o óbito – desses, 14 foram confirmados para H1N1. Em 2015, foram 23 
mortes relacionadas à SRAG, sem relação com o vírus. Em comparação com o mesmo período do ano 
passado, o aumento no número de óbitos associados à síndrome é de 222%. 

A SRAG exige internação e tem como sintoma clássico o desconforto respiratório acompanhado de 
sinais da síndrome gripal. A SRAG vem à tona em momentos de vigilância maior dos casos de gripe 
porque ela pode ser causada por diversos agentes infecciosos, principalmente pelos vários tipos de 
vírus influenza, como H1N1 e H3N2. 

É bom ficar claro que essas formas mais graves de gripe relacionadas à SRAG são incomuns. A 
maioria da população geralmente tem forma atenuada de gripe, especialmente quando os 
municípios atingem uma cobertura vacinal satisfatória durante as campanhas, em torno de 80%. 

Em relação à síndrome gripal, foram realizadas 330 coletas de pacientes que apresentaram essa 
condição. São casos leves de gripe e que são analisados para diagnosticar os vírus em circulação no 
Estado. Por isso, o número é apenas uma amostragem e não representa a incidência de síndrome 
gripal. Entre as 330 coletas, 43 resultados deram positivo para H1N1. No mesmo período de 2015, 
não foi confirmado caso de síndrome gripal pelo vírus. 

 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/07/18/pernambuco-tem-mais-de-mil-casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-em-um-ano-aumento-e-de-46/?boxne10
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/07/18/pernambuco-tem-mais-de-mil-casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-em-um-ano-aumento-e-de-46/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2016/07/18/pernambuco-tem-mais-de-mil-casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-em-um-ano-aumento-e-de-46/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/?s=srag&x=0&y=0
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/?s=srag&x=0&y=0
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/?s=h1n1&x=0&y=0

