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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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TAMANHO DA EPIDEMIA DE ZIKA É SUBESTIMADO, INDICA ESTUDO 
09 de agosto de 2016 

Um estudo apoiado pela FAPESP e coordenado por pesquisadores da Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto (Famerp) sugere que o tamanho da epidemia causada pelo vírus Zika no Brasil pode 
estar sendo subestimado nas estatísticas oficiais – e parte dos casos confundida com dengue. 

A equipe, coordenada pelo professor Maurício Lacerda Nogueira, integrante da Rede Zika, analisou 
por meio de testes moleculares amostras sanguíneas de 800 pacientes com suspeita de dengue 
atendidos entre janeiro e agosto de 2016. O material foi fornecido pelo Hospital de Base, ligado à 
Famerp, e pela Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto. 

O diagnóstico inicial – feito com base nos sintomas clínicos e em testes sorológicos – foi confirmado 
em apenas 400 amostras. Mais de 100 dos casos analisados deram positivo para o vírus Zika e, em 
uma das amostras, foi identificado o vírus causador da febre chikungunya. 

Nas outras quase 300 amostras restantes não foi encontrado nenhum dos três arbovírus transmitidos 
pelo mosquito Aedes aegyptie os pesquisadores suspeitam que, na realidade, pode se tratar de casos 
de gripe ou de outras viroses. 
Parte dos dados foi publicada este mês no Journal of Clinical Virology. 

“Esses resultados indicam que aquela divisão clássica que se costuma fazer entre os sintomas – 
associar conjuntivite ao Zika e dor nas articulações ao chikungunya, por exemplo – serve apenas para 
dar aulas. Na prática, os sintomas se confundem. E também se confundem os resultados dos testes 
sorológicos atualmente usados na rotina dos laboratórios e serviços de emergência”, afirmou 
Nogueira. 

Embora já tenham sido desenvolvidos novos métodos sorológicos capazes de diferenciar com 
precisão os anticorpos contra o vírus da Zika e da dengue (leia mais em: agencia.fapesp.br/22866/), 
ponderou o pesquisador, eles ainda estão restritos ao âmbito da pesquisa acadêmica. 

As metodologias hoje disponíveis tanto na rede pública de saúde como nos laboratórios e hospitais 
particulares, segundo Nogueira, ainda podem dar um resultado falso-positivo de dengue nos casos 
de pacientes com Zika – uma vez que os dois vírus são muito semelhantes. 

“A única forma de ter certeza é por meio de testes moleculares, como o PCR em tempo real – bem 
mais caro que a sorologia. Os laboratórios de saúde pública, como o Instituto Adolfo Lutz, não 
conseguem oferecer esse tipo de exame para toda a população e acabam priorizando mulheres 
grávidas e pessoas com suspeita de Guillain-Barré (uma das complicações neurológicas da infecção 
pelo Zika)”, acrescentou o pesquisador. 

http://agencia.fapesp.br/tamanho_da_epidemia_de_zika_e_subestimado_indica_estudo/23736/
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/89473/estudo-epidemiologico-da-dengue-sorotipos-1-a-4-em-coorte-prospectiva-de-sao-jose-do-rio-preto-sa/
http://www.journalofclinicalvirology.com/article/S1386-6532(16)30114-7/fulltext
http://agencia.fapesp.br/22866/
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que todos os casos em que, por algum motivo, 
não se tem certeza do diagnóstico devem ser tratados como se fossem dengue, pois dentre as 
doenças transmitidas pelo Aedes ela é a que oferece maior risco de morte. 

Na avaliação de Nogueira, um resultado falso-positivo de dengue não traz prejuízos para o 
tratamento dos pacientes, mas gera custos desnecessários para o sistema de saúde. 

“Para uma pessoa com Zika, desde de que não esteja grávida, você recomenda apenas repouso e 
hidratação em casa. Já um paciente com dengue precisa retornar ao serviço de saúde para tomar 
soro e fazer exames mais complexos, bem como um acompanhamento do nível das plaquetas, pois 
há risco de hemorragia”, comentou Nogueira. 

Para o pesquisador, contudo, um dos problemas principais é a incerteza que resultados falso-
positivos geram em relação aos dados epidemiológicos oficiais. 

“Em 2015, o Estado de São Paulo bateu recorde no número de casos de dengue [foram mais de 650 
mil casos segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde]. Agora eu me pergunto: quantos desses 
não eram na verdade de Zika? Os dados epidemiológicos de dengue no Brasil dos últimos 20 anos 
eram considerados bastante sólidos. Mas os dos últimos dois anos começamos a questionar se eram 
reais”, disse. 

Segundo o pesquisador, tal incerteza pode prejudicar no longo prazo o desenvolvimento de políticas 
públicas de prevenção e tratamento de doenças, bem como os estudos de custo-efetividade da 
vacina contra a dengue e, futuramente, contra Zika. 

“Se a estimativa do número de casos está errada, a avaliação de custo-efetividade da vacina também 
será equivocada”, alertou. 

Microcefalia 

Ao contrário do que foi observado em estados como Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, o avanço 
no número de casos de Zika em São Paulo não tem sido acompanhado por uma explosão no número 
de crianças nascidas com microcefalia. 

Na avaliação de Nogueira, é possível que na Região Nordeste e no Rio existam outros fatores – 
ambientais ou genéticos – que ajudem a explicar o grande número de complicações neonatais. 

“Uma das hipóteses aventadas recentemente é que a vacinação contra febre amarela poderia 
proteger contra o desenvolvimento de microcefalia. No interior de São Paulo esse imunizante faz 
parte do calendário vacinal e, no litoral, ocorreu uma campanha há poucos anos”, comentou 
Nogueira.  
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CAXUMBA - BRASIL (DISTRITO FEDERAL), SURTO, ATUALIZAÇÃO 
Published Date: 2016-08-06 23:49:29 
 
 
DF [Distrito Federal] registra novos 145 casos de caxumba 
 
A Secretaria de Saúde registrou mais 145 casos de caxumba em moradores do Distrito Federal entre 
os dias 17 e 23 de julho [2016]. Os dados estão no Boletim Epidemiológico no. 6, divulgado nesta 
terça-feira (2/8 [2016]) pela pasta. De acordo com o documento, os casos somam, desde janeiro 
[2016], 1.181, com ocorrências em 1.158 residentes locais e 32 de outras unidades federativas, que 
deram entrada na rede pública brasiliense. 
 
Os homens representam a maioria dos afetados (697). Os adultos, pessoas de 20 a 49 anos, também 
são os que mais contraíram a doença - 534 casos. Entre as regiões administrativas mais atingidas 
destacam-se Ceilândia (228), Taguatinga (139) e São Sebastião (113). 
 
As maiores incidências a cada 100.000 habitantes permanecem no Setor de Indústria e 
Abastecimento (907,1), no Varjão (346,5) e em São Sebastião (119). Os casos no SIA podem estar 
relacionados às ocorrências no Centro de Progressão de Pena, aliado ao fato de ser a região 
administrativa com a menor população no DF [Distrito Federal]. 
 
Até 23 de julho [2016], foram notificados 42 surtos isolados de caxumba no DF [Distrito Federal], 
distribuídos em treze regiões: Plano Piloto (Asa Sul), Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Lago Sul, 
Núcleo Bandeirante, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Riacho Fundo I e 
Taguatinga. Vinte e quatro ocorreram em escolas, onze em residências, um em complexos 
penitenciários e seis em outros locais. 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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SAÚDE DE JOINVILLE ESTÁ EM ALERTA PARA CASOS DE CAXUMBA 
11/08/2016 | 09h28 

Aline Costa da Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Joinville, informou que os casos 
foram diagnosticados em vários bairros da cidade. Segundo ela, surtos foram registrados em 
empresas, escolas e até no 62º Batalhão de Infantaria. 
 
— Como tem a vacina e boa cobertura da população, não era esperada esta quantidade de surtos em 
Joinville. A média que a gente vinha recebendo era de cinco casos isolados por mês. Diminuiu 
bastante na primeira semana de agosto. A tendência é que o surto se acalme – disse Aline. Ainda 
assim, a coordenadora da Vigilância diz que a população precisa ficar em alerta. 
 
A doença é facilmente transmitida por meio de gotículas do ar ou pela saliva. A transmissão se dá 
mais durante o período de frio e ambientes fechados favorecem esta transmissão. A caxumba é de 
fácil identificação, porque as glândulas salivares do pescoço ficam maiores. 
Entre janeiro e maio deste ano, não foi constatado nenhum caso de surto de caxumba em Joinville. 
Houve apenas casos isolados. Em junho, foram dois surtos, com cinco casos. Já em julho, o número 
impressionou: 11 surtos, com 39 pessoas infectadas, fora os casos isolados. 
 
A Secretária de Saúde tem enviado um alerta para os profissionais, relembrando como é que se faz o 
tratamento. Quem convive com pessoas diagnosticadas com caxumba e não se vacinou, deve 
procurar uma unidade de saúde para uma avaliação vacinal. 
 
A vacinação é feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos 55 postos da cidade. O tratamento é feito 
com medicação. De acordo com Aline Costa, o médico decide qual a medicação de pessoa para 
pessoa. Quem estiver com caxumba, deve se afastar das atividades e ficar de repouso. 
 
– Tem que ficar em alerta. Se não tratar pode trazer consequências. A letalidade é baixa, mas pode 
deixar uma sequela. Tanto o homem quanto a mulher pode ficar estéril – disse. 
Entre os cuidados, está manter os ambientes arejados, a chamada “etiqueta da tosse” e não 
compartilhar materiais de uso como talheres e copos. 
 
As pessoas que nasceram antes 1996, quando ainda não havia a vacina em Joinville, podem procurar 

uma unidade de saúde, os postinhos, caso não tenham se vacinado ainda ou não lembrem. 

 

 

 

 

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2016/08/saude-de-joinville-esta-em-alerta-para-casos-de-caxumba-7241550.html
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CIENTISTAS IDENTIFICAM PROTEÍNAS DO VÍRUS DA ZIKA QUE CAUSAM MICROCEFALIA 
11/08/2016 18h31 

 

Duas proteínas do vírus da zika são responsáveis pela microcefalia, de acordo com um estudo 
liderado por cientistas da Universidade do Sul da Califórnia (USC), nos Estados Unidos. O vírus é 
formado por 10 proteínas, mas apenas duas delas estão envolvidas nas alterações da regulação 
celular que desencadeia a má-formação, segundo os autores da pesquisa publicada nesta quinta-
feira, 11, na revista científica "Cell Stem Cell". 
 
Estudos anteriores já haviam provado que o vírus da zika é responsável pela microcefalia e explicado 
como o vírus infecta as células-tronco do cérebro, induzindo-as à morte celular e impedindo o 
desenvolvimento normal do cérebro. Para isso, foram utilizados experimentos em animais e em 
organoides - popularmente conhecidos como minicérebros - que simulam as estruturas cerebrais 
humanas em laboratório. 
 
O novo estudo, segundo os autores, é o primeiro a analisar o vírus em nível molecular e a investigar 
como ele causa a microcefalia a partir de linhagens de células-tronco neurais de fetos humanos. 
 
Os cientistas infectaram essas células-tronco dos cérebros dos fetos, em seu segundo trimestre de 
desenvolvimento, com três diferentes linhagens do vírus da zika. O passo seguinte consistiu em 
analisar o impacto da infecção de acordo com a presença de cada uma das 10 proteínas que são 
codificadas pelo RNA do vírus da zika. 
 
Eles descobriram que duas proteínas, chamadas NS4A e NS4B, têm duas funções específicas: 
desorientar o mecanismo de sinalização das células do cérebro do feto, tornando-as deficientes e 
mobilizar as forças dessas células para acelerar a proliferação do vírus. 
 
"Como agora nós conhecemos a rota molecular, demos um grande passo para descobrir quais são as 
melhores terapias contra a microcefalia induzida pelo vírus da zika. Dentro de alguns anos, essas 
terapias poderão ter como alvo as proteínas NS4A e NS4B", disse um dos autores do estudo, Jae 
Jung, da Escola de Medicina da USC. 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2016/08/11/cientistas-identificam-proteinas-do-virus-da-zika-que-causam-microcefalia.htm
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PORTO RICO DECLARA EMERGÊNCIA POR MAIS DE 10 MIL CASOS DE ZIKA 
13/08/2016 11h47   

 
Os Estados Unidos declararam nesta sexta-feira (12)  "estado de emergência de escala nacional" em Porto 
Rico pela epidemia de zika, após a ilha registrar 10.690 pessoas, entre elas 1.035 mulheres grávidas, 
infectadas pelo vírus, que pode causar malformações congênitas graves. 
 
 A secretária de Saúde dos Estados Unidos, Sylvia Burwell, determinou que "existe uma emergência de 
saúde de importância nacional" no território de Porto Rico "como consequência do surto de zika e seus 
potenciais efeitos nas mulheres grávidas", segundo um comunicado. 

Ao declarar este tipo de emergência, a Secretaria de Saúde pode outorgar subsídios, expedir contratos e 
conduzir ou financiar investigações sobre as causas, tratamentos e medidas de prevenção da doença, entre 
outros poderes. 
 
Transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, o zika em geral se manifesta com sintomas brandos, 
mas é particularmente perigoso para mulheres grávidas, já que pode causar danos permanentes ao feto 
em desenvolvimento, incluindo a microcefalia, uma malformação congênita na qual o bebê nasce com o 
crânio e o cérebro menores que a média. 
 
Segundo a informação fornecida pelo departamento de Saúde da ilha, Porto Rico já registrou, além disso, 
30 casos de Síndrome de Guillain-Barré, uma doença neurológica que pode derivar em paralisia e que 
também é associada ao zika. 
 
A ministra de Saúde local, Ana Rius, lembrou em um comunicado que o zika também pode ser transmitido 
sexualmente, "motivo pelo qual exortamos o uso de preservativo como medida de prevenção contra esta 
e outras doenças de transmissão sexual". 
 
Também pediu que se tome medidas básicas de precaução, como eliminar água parada, colocar 
mosquiteiros nas janelas e utilizar repelentes. 
 
A epidemia de zika na ilha afetou o turismo. Até maio, cerca de 42 mil reservas de hotel tinham sido 
canceladas pelo temor que provoca o vírus, disse à AFP Ingrid Rivera, diretora da Companhia de Turismo 
de Porto Rico, em uma entrevista recente. 
Isto significa que hotéis, restaurantes e outros serviços receberão 28 milhões de dólares a menos devido à 
epidemia até 2018. 
 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/porto-rico-declara-emergencia-por-mais-de-10-mil-casos-de-zika.html
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ESTUDO APONTA COMO OCORRE A INFECÇÃO DA PLACENTA PELO ZIKA 
Atualizado em 18/08/2016 10h00 

Pesquisadores da Universidade de Yale mostraram como ocorre a infecção da placenta pelo vírus da 

zika. O estudo foi publicado nesta quinta-feira (18) pela revista “JCI Insight”. 

Até então, não era clara a forma como o vírus da zika atravessava a barreira da placenta para atingir 

e causar problemas no desenvolvimento do feto. O cientista Erol Fikrig e uma equipe de Yale 

examinaram três tipos de células da placenta - citotrofoblastos, células de Hofbauer e fibroblastos-, 

obtidas a partir de gestações normais. Três linhagens diferentes do vírus da zika foram testadas em 

cultura com esses tecidos. 

Os pesquisadores descobriram que os fibroblastos e as células Hofbauer eram suscetíveis às 

infecções em culturas isoladas. Eles também observaram a reação ao vírus no contexto do tecido por 

inteiro. 

"Essas células específicas da placenta poderiam servir como um reservatório para a produção de vírus da 
zika dentro do compartimento fetal", disse o coautor Kellie Ann Jurado. 

As células Hofbauer auxiliam no acesso do vírus da zika ao cérebro fetal, de acordo com os resultados do 
estudo. Essas descobertas podem ajudar na compreensão da infecção e potenciais rotas de produção viral 
dentro da placenta, segundo Jurado. A dengue, outra doença transmitida pelo Aedes aegypti, não causa 
malformações em fetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/estudo-aponta-como-ocorre-infeccao-da-placenta-pelo-zika.html
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INFECÇÃO POR ZIKA TAMBÉM AFETA CÉLULAS CEREBRAIS DE ADULTOS, APONTA ESTUDO 
18/08/201615h23 

No entanto, a crescente incidência da Síndrome de Guillain-Barré ligada à zika tem levantado 
suspeitas de que o vírus produza impactos negativos no cérebro adulto. 

"Nós queríamos saber se o zika tem mais efeitos em neurônios em formação do que em qualquer 
outra parte do cérebro adulto. Descobrimos que há algo especial nessas células que permite que o 
vírus entre nelas e afete sua proliferação", declarou um dos autores da pesquisa, Joseph Gleeson, da 
Universidade Rockefeller. 

"Esse é o primeiro estudo a investigar o efeito da infecção por zika no cérebro adulto. Com base nas 
nossas descobertas, ser infectado pelo vírus pode não ser tão inócuo para os adultos como se 
pensava." 

Gleeson teve a colaboração da infectologista Sujan Shresta, do Instituto La Jolla, que criou modelos 
de camundongos para estudar a ação do zika, "desligando" as moléculas antivirais que naturalmente 
ajudam os roedores a resistir à infecção. Os cientistas então injetaram uma linhagem atual do vírus 
na corrente sanguínea dos animais. 

Três dias depois, segundo o estudo, os camundongos adultos foram analisados e os pesquisadores 
usaram anticorpos para identificar a presença do zika. Os cientistas descobriram que as partículas do 
vírus estavam cercando as células-tronco neurais. Nos seus cérebros, a proliferação dos neurônios 
em formação havia caído de quatro a 10 vezes. 

"A formação dos neurônios em adultos está ligada ao aprendizado e à memória. Nós não sabemos o 
que isso significa em termos de doenças humanas, ou se os comportamentos cognitivos dos 
indivíduos podem sofrer impacto depois da infecção", afirmou Shresta. 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2016/08/18/infeccao-por-zika-tambem-afeta-celulas-cerebrais-de-adultos-aponta-estudo.htm

