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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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 ZIKA VÍRUS TAMBÉM PODE AFETAR CÉLULAS CEREBRAIS DE ADULTOS, INDICA NOVO 

ESTUDO 
18/08/2016 17:22 

 

Uma nova pesquisa realizada por cientistas norte-americanos revela que a infecção por zika 
mata células-tronco neurais em camundongos adultos. De acordo com a pesquisa, publicada nesta 
quinta-feira (18) na revista científica "Cell", ainda não foi estudado se a morte dessas células tem 
algum efeito de curto ou longo prazo nos animais adultos. 

Os fetos têm quantidade muito maior das células que dão origem aos neurônios e já foi 
provado que o vírus zika as destrói, causando microcefalia e outras más-formações. Em adultos, em 
menor quantidade, essas células são fundamentais para a memória e para o aprendizado. 

A pesquisa foi feita por pesquisadores da Universidade Rockefeller e do Instituto La Jolla de 
Alergia e Imunologia, ambos nos Estados Unidos. Segundo eles, a maior parte dos adultos humanos 
não apresenta sintomas quando são infectados por zika, exceto febre e vermelhidão na pele. 

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://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-08-18/zika-virus-adultos.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/2016-02-06/riscos-e-sintomas-da-sindrome-de-guillain-barre-outra-doenca-associada-ao-zika.html
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Wed Aug 24 12:13:00  
 

EM UMA SEMANA, SES CONFIRMA 1.391 NOVOS CASOS DE DENGUE E CHIKUNGUNYA 

 

A Secretaria de Saúde (SES) notificou, em uma semana, 1.508 casos de dengue, 1.255 casos 
de chikungunya e 47 de zika em Pernambuco. Destes, foram confirmados 827 para dengue e 564 
para chikungunya. No entanto, nenhum caso de zika foi confirmado. O balanço foi referente ao 
período de 13 a 20 de agosto. As confirmações das 1.391 ocorrências foram divulgadas nesta quarta-
feira (24). 

Ainda segundo a SES, de 3 de janeiro a 20 de agosto foram notificados 97.801 casos de 
dengue. Do total, foram confirmados, este ano, 26.260 casos em 184 municípios, além de Fernando 
de Noronha. No mesmo período, a SES notificou 51.560 casos de chikungunya, tendo confirmação de 
21.241 casos. Já os casos de zika, este ano, foram notificados 10.856, tendo a confirmação de 147 
casos. Ao todo, a SES registrou, em uma semana, três óbitos pelas arboviroes. 
Dados de 2015 

Foram 111.330 casos suspeitos de dengue em 2015 (em relação a 2016, redução de 12,2%), 
com 48.657 confirmações. Já para chikungunya, no mesmo período, foram notificados 375 casos. Em 
todo o ano de 2015, foram notificados 6.840 casos suspeitos de chikungunya, sendo 3.649 
confirmados e 1.420 descartados. Em relação ao vírus da zika, em todo o ano de 2015, desde o início 
das notificações obrigatórias, a partir de 10 de dezembro, foram notificados 1.386 casos da doença. 
Em 2015, foram confirmados 46 casos de zika. 
Surto 

De acordo com a SES, são 53 municípios com risco de surto, 90 municípios em situação de 
alerta, 37 municípios em situação satisfatória e quatro municípios não informaram o resultado. 
Fernando de Noronha, no entanto, não tem indicação técnica para a realização do levantamento. 
Microcefalia 

O número de casos confirmados de microcefalia foi mantido. Segundo a SES, até o momento, 
foram 378 casos confirmados e 293 em investigação. O balanço foi referente ao período de 1º de 
agosto de 2015 a 20 de agosto de 2016. Com relação ao número de óbitos, o governo informou que 
88 foram notificados, na última semana, três a mais do que no levantamento anterior. 
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APÓS 30 ANOS DE PESQUISAS, FIOCRUZ ANUNCIA FASE FINAL DE VACINA CONTRA 

ESQUISTOSSOMOSE 
27/08 às 14h30  

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou uma nova fase de estudos clínicos da vacina 
brasileira, chamada de Sm14, para o combate a esquistossomose, doença que atinge atualmente 
cerca de 200 milhões de pessoas em várias partes do mundo. Segundo o Instituto, os estudos 
começarão ainda neste ano no Brasil.  

A doença é transmitida pelo parasita Schistosoma e atinge principalmente países pobres que 
não possuem condições adequadas de saneamento básico. No Brasil 19 estados, principalmente da 
região Nordeste do país, apresentam casos de esquistossomose.  

Após 30 anos para ser produzida, esta é a primeira vez que uma vacina nacional parasitária 
chega até a fase final de testes no Brasil.  

De acordo com a Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Miriam Tendler, o 
desenvolvimento da SM 14 é uma das prioridades da Organização Mundial da Saúde para garantir o 
acesso de países pobres a tecnologias de última geração contra a doença. 

"É crescente a preocupação da Organização Mundial da Saúde, com o contraste que existe 
entre os países ricos e pobres no acesso a tecnologias modernas, de ponta, certamente mais seguras 
e mais eficazes."  

O desenvolvimento da vacina faz parte de uma parceria público privada (PPP) entre a Fiocruz 
e a empresa Orygen Biotecnologia S.A.   

A  vacina vai ser feita a partir de um antígeno, que é uma substância que estimula a produção 
de anticorpos, evitando que o parasita causador da doença se instale no organismo ou que lhe cause 
danos.  

Miriam Tendler destacou ainda a importância do Brasil na liderança desse tipo de pesquisa, 
já que o país é referência mundial na fabricação de vacinas. Doenças como coqueluche, difteria, 
tétano, hepatite B e febre amarela estão atualmente controladas devido a tecnologia brasileira.  

"Um produto feito por um país como o Brasil do Hemisfério Sul para uma doença que é 
importante para o Hemisfério Sul. É a inauguração de uma estratégia, de uma outra lógica, 
mostrando que somos capazes de fazer isso e que abre caminho para geração de novas tecnologias e 
produtos semelhantes."  

A previsão é a de que os testes tenham início já a partir deste mês e siga até dezembro de 
2016, período em que se registra mais casos da doença em território africano.  

A Sm14 será administrada em três doses, com intervalos de um mês entre cada uma. A 
conclusão e os resultados dos estudos estão previstos para 2017. 

 
 
 
 


