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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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RIO VIVE SURTO DE MICOSE CAUSADA POR GATO; ABANDONO PIORA PROBLEMA 
10/10/2016 06h00 

Uma micose transmitida por gatos aos humanos deixou em alerta as autoridades de saúde no Estado 
do Rio de Janeiro e já preocupa outras regiões do Brasil, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito 
Santo e Distrito Federal. A contaminação por esporotricose soma 226 casos só no Rio de Janeiro 
neste ano. 
Em 2015, foram 982 casos no Estado do Rio de Janeiro, o que representou aumento de 20% com 
relação ao ano anterior. A notificação não é obrigatória no Brasil. Contudo, tornou-se obrigatória no 
Rio devido ao número elevado de casos.  

Para especialistas, essa alta está associada à grande quantidade de gatos abandonados ou que não 
recebem tratamento adequado de seus donos. Não há vacina contra a doença, então "o jeito é 
cuidar dos gatos", diz o pesquisador Dayvison Freitas, do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas. 

Presente em diversas regiões do mundo e conhecida há mais de cem anos, a doença possui 
tratamento demorado, que varia de três a seis meses, e pode ser mais grave em pessoas com baixa 
imunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.uol.com.br/saude/listas/abandonar-gatos-agrava-problema-de-micose-profunda-que-tem-boom-no-pais.htm
http://noticias.uol.com.br/rio-de-janeiro
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NEW EBOLA VACCINE UNDER CONSIDERATION FOR EMERGENCY USE 
17/10/16 

[ANTWERP, BELGIUM] The next Ebola outbreak could have a prime-boost vaccine available, 
particularly for health workers and vulnerable communities on the front-line, a conference has 
heard. 
  
Prime-boost vaccination involves giving an initial dose to prime the immune system, followed by a 
booster dose at a later date with the goal of potentially strengthening and optimising the duration of 
immunity.   
 
“We are confident that we have the potential to contribute to end the Ebola problem,” says Johan 
van Hoof, global therapeutic area head, infectious diseases and vaccines, Janssen Pharmaceutical 
Companies headquartered in Belgium. 
  
The immune system has been found to persist beyond one year, which is pretty good, van Hoof 
notes. 
  
Last month (12 September), big pharma Johnson & Johnson, announced that its subsidiary Janssen 
Vaccines & Prevention B.V, has submitted its investigational preventive Ebola prime-boost vaccine 
regimen to the WHO to be used in such instances. 
  
This was announced at the 8th International Symposium on Filoviruses in Antwerp, Belgium, hosted 
by the Antwerp Institute of Tropical Medicine, last month (12-15 September). The symposium 
focused on the 40-year history of Ebola. 
  
“If listed for emergency use, the investigational Janssen vaccine regimen could be a vital prevention 
tool for rapid outbreak response,” van Hoof explains. It has already been tested in animal models and 
for safety. 
  
The application is considered under the WHO Emergency Use Assessment and Listing (EUAL) 
procedure to fast-track R&D for potential Ebola diagnostics, treatments and vaccines. 
  
“Over the past four decades, we have seen 25 Ebola outbreaks, with the most recent in West Africa 
killing seven times more people than all previous outbreaks combined,” says Paul Stoffels, the chief 
scientific officer, Johnson & Johnson, in statement released last month (12 September). “If the WHO 
grants an emergency use listing, this will accelerate the availability of Janssen’s investigational 
vaccine regimen to the international community in the event another Ebola crisis occurs.” 
  
However, even if WHO approved it, the national regulatory authorities would have to look at the 
data to gain a level of comfort and decide if they want to use the vaccine, van Hoof tells SciDev.Net. 

  

http://www.scidev.net/sub-saharan-africa/ebola/news/ebola-vaccine-under-consideration-emergency-use.html
http://www.scidev.net/sub-saharan-africa/health/disease/
http://www.scidev.net/sub-saharan-africa/health/medicine/
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NEW EBOLA VACINA PARA USO DE EMERGÊNCIA EM CAUSA (NOTÍCIA TRADUZIDA 

UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 

 [Antuérpia, Bélgica] O próximo surto de Ebola poderia ter uma vacina prime-boost disponíveis, em 
particular para os trabalhadores de saúde e comunidades vulneráveis na linha de frente, um Heard 
conference've. 

 Prime-boost de vacinação envolve dar uma dose inicial para preparar o sistema imunológico, 
seguido por uma dose de reforço em uma data posterior Com o objetivo de Potencialmente 
Fortalecimento e Optimizar a duração da imunidade. 

"Estamos confiantes de que temos o potencial para contribuir para acabar com o problema Ebola", 
diz Johan van Hoof, um chefe global área terapêutica, doenças infecciosas e vacinas, Janssen 
Pharmaceutical Companies com sede na Bélgica. 

 O sistema imunológico tem-se verificado a persistir além de um ano, que é muito bom, van Hoof 
observa. 

 No mês passado (12 de Setembro), um grande laboratório farmacêutico Johnson & Johnson 
subsidiária Janssen anunciou que o seu Vacinas e Prevenção B.V., você apresentou a sua investigação 
Ebola prime-boost vacina preventiva para o regime da OMS para ser usado em tais casos. 

 O anúncio foi feito no Simpósio Internacional oitavo na Filovírus em Antuérpia, Bélgica, organizado 
pelo Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, no mês passado (12-15 setembro). O simpósio 
focado na história do Ebola 40 anos. 

 "Se coletados para uso de emergência, o regime de vacina experimental Janssen poderia ser uma 
ferramenta vital para a rápida prevenção resposta ao surto", explica van Hoof. Ela já foi testada em 
modelos animais e para a segurança. 

 A aplicação é considerada sob a avaliação do uso de Emergência da OMS e listagem (RUE) para fast-
track processo de I & D para os potenciais Ebola diagnósticos, tratamentos e vacinas. 

 "Nos últimos quatro décadas, temos visto 25 Ebola focos, com o mais recente na África Ocidental 
matando sete vezes mais pessoas do que todos os surtos anteriores combinados", diz Paul Stoffels, o 
diretor científico, Johnson & Johnson, em comunicado divulgado passado mês (12 de Setembro). "Se 
o que concede uma listagem uso de emergência, Isto irá acelerar a disponibilidade de regime de 
vacina experimental de Janssen para a comunidade internacional no evento ocorre uma nova crise 
Ebola." 

 No entanto, mesmo que o aprovou, as autoridades reguladoras nacionais teria de olhar para os 
dados para obter um nível de conforto e decide se eles querem usar a vacina, van Hoof diz 
SciDev.Net. 
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BRASILEIROS CRIAM TESTE QUE DIAGNOSTICA 416 DOENÇAS, INCLUSIVE A ZIKA  
19/10/201609h33  

Pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo), em Ribeirão Preto, desenvolveram uma 
plataforma capaz de diagnosticar, em amostras clínicas de pacientes, 416 vírus encontrados nas 
regiões tropicais do planeta. 

Na avaliação do pesquisador, se uma ferramenta como essa estivesse disponível na época em que o 
vírus da zika começou a circular no Brasil, talvez tivesse sido possível restringir a infecção a seu foco 
original. "Demoramos para perceber que estava ocorrendo uma epidemia no país porque ninguém 
estava pensando em zika naquele momento", disse Aquino. 

A ferramenta, segundo seus criadores, poderá ser usada por centros de referência – como o Instituto 
Adolfo Lutz, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Evandro Chagas – para fazer a vigilância 
epidemiológica de patógenos com potencial para causar epidemias em humanos. 

Além dos vírus que já causam impacto significativo na saúde pública brasileira, o teste abrange 
outros que, por enquanto, só foram detectados de forma esporádica, mas apresentam potencial para 
se tornarem epidêmicos. 

Um exemplo é o vírus Mayaro – alphavirus parente do chikungunya transmitido por mosquitos 
silvestres, como o Haemagogus janthinomys. Outro é o vírus Oropouche, que até o momento causa 
epidemias restritas às regiões ribeirinhas da Amazônia. 

Inicialmente o teste teria um alto custo e não estaria disponível para toda a população, apenas para 
pacientes com suspeita de dengue, zika ou outras doenças febris que não tiveram um diagnóstico 
definido pelos métodos convencionais. 

Segundo os cálculos do pesquisador, com cerca de US$ 2 mil seria possível testar amostras de oito 
pacientes apenas. A plataforma ainda está em desenvolvimento, mas os cientistas estão trabalhando 
para tentar reduzir os custos. 

Como funciona 

A plataforma contém uma lâmina de vidro – do tipo usado em microscópio – à qual são presas 15 mil 
sondas, formando uma espécie de microchip (microarray). Cada sonda contém impressas sequências 
de 60 nucleotídeos complementares ao genoma dos vírus a serem detectados. 

Segundo Aquino, as sequências foram montadas com base nas informações do GenBank, um banco 
público de informações mantido pelos EUA, e com auxílio de ferramentas de bioinformática. 

http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2016/10/19/pesquisadores-brasileiros-criam-forma-de-diagnosticar-dengue-e-zika.htm
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"Caso a amostra de sangue contenha um dos 416 vírus incluídos no microchip, o genoma do 
patógeno vai se ligar a uma dessas sondas, deixando uma marcação que pode ser detectada com um 
scanner", explicou Aquino. 

Nos testes realizados, não foi identificada a ocorrência de reação cruzada, situação em que o 
resultado dá positivo para mais de um agente infeccioso e dificulta o diagnóstico. 

No entanto, segundo Aquino, o método se mostrou eficaz para diagnosticar casos de coinfecção – 
por exemplo, quando um mesmo paciente é infectado pelo vírus da zika e dengue ao mesmo tempo. 
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SAÚDE REGISTRA 32 SURTOS DE CAXUMBA E MAIS DE 300 CASOS EM PERNAMBUCO 
19/10/2016 13h44 

 
Depois de anos com sob controle, a caxumba reapareceu em 2016. Em Pernambuco, a Secretaria de 

Saúde, que não registrou surtos da doença em 2015, já contabilizou 32 até agora, com 302 casos 

concentrados principalmente na Região Metropolitana do Recife, além da Zona da Mata e Agreste. O 

problema, no entanto, não se limita ao estado. Várias cidades em diversas regiões do país estão 

apresentando aumento dos casos que, em sua maioria, são adolescentes e adultos não vacinados quando 

criança. 

No Recife, o estudante Lucas de Freitas, foi apenas uma das muitas vítimas da doença na escola. Só na sua 

turma, que tem 40 alunos, 19 tiveram a doença. “Muitas dores aqui no lado esquerdo, no maxilar, muitas 

dores no corpo, moleza”, descreve o adolescente. 

Conhecida como papeira em Pernambuco, a caxumba é contagiosa e pode ser confundida com uma gripe 

comum, como explica o médico infectologista Demetrius Montenegro. “Como toda doença viral, vai se 

iniciar com um quadro de febre, moleza, dor no corpo e dor de cabeça. Posteriormente pode acarretar um 

inchaço das parótidas, que são glândulas salivares que se localizam em baixo da orelha, na face. E isso é a 

característica principal da caxumba”, esclarece. 

O crescimento do número de surtos em Pernambuco fez com que a Secretaria Estadual de Saúde 

publicasse, no último dia 15 de setembro, no Diário Oficial do Estado, a portaria nº 390, que determina que 

a doença passe a ser de notificação complusória, ou seja, todos os casos serão contabilizados, inclusive os 

isolados. Até então, a gestão só registrava os surtos, o que significa que o número de infectados pode ser 

ainda maior. Para a gerente de Vigilância de Saúde de Pernambuco, Ana Antunes, a população adulta 

precisa atualizar seus cartões de vacinação. 

“O que a gente vem observando é que a caxumba tem ocorrido mais em adolescente e adultos. Todas as 

crianças e todas as pessoas até 49 anos têm disponível nos postos a vacina tríplice viral, que é para 

sarampo, rubéola e caxumba e todas as pessoas devem estar atualizando seus cartões de vacina”, 

recomendou a gerente. 

Embora os casos de caxumba sejam sem gravidade, os médicos alertam que, em alguns pode ocorrer 

pancreatite, surdez, inflamação dos testículos e dos ovários, podendo deixar homens e mulheres estéreis. 

O Ministério da Saúde informou que não dispõe de dados nacionais, pois os municípios não são obrigados 

a notificar todos os casos de caxumba. 

O Ministério disse ainda que o surto atual está atingindo pessoas acima de 20 anos porque a vacina tríplice 

viral começou a ser aplicada nas crianças a partir de 1992. A recomendação é que todas as pessoas que 

não foram vacinadas na infância tomem a tríplice ou a tetraviral, que também previne a catapora. 

 
 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/10/saude-registra-32-surtos-de-caxumba-e-mais-de-300-casos-em-pernambuco.html
http://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/pernambuco
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CHIKUNGUNYA – BRASIL. AUMENTO DO NÚMERO ÓBITOS, COMENTÁRIOS 
 

Published Date: 2016-10-20 07:31:51 

 

O número de mortes confirmadas por febre chikungunya continua a crescer no país e já soma 120 

casos somente neste ano [2016], um aumento de 1.900% em relação ao ano passado [2015]. Os 

dados são de novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que abrange casos notificados e 

confirmados desde o início de janeiro até 17 de setembro deste ano [2016]. 

 

Para comparação, em todo o ano de 2015, foram 6 mortes confirmadas. Já em relação ao último 

boletim da pasta, divulgado em agosto [2016], o aumento é de 31% - até então, eram 91 mortes 

confirmadas. 

 

Com o aumento, o número de mortes por chikungunya no Nordeste já ultrapassa o total de óbitos 

registrados em decorrência da dengue. Só na região, foram 115 mortes por chikungunya, e 87 por 

dengue. 

 

Entre os Estados, Pernambuco responde pela maioria das mortes confirmadas (54). Em seguida, está 

Paraíba, com 21, e Rio Grande do Norte, com 19. Já o Rio de Janeiro e São Paulo tiveram 5 

confirmações (4 no primeiro e 1 no segundo). 

 

Apesar do aumento nos registros, a maioria das mortes ocorreu entre os meses de fevereiro e maio, 

segundo o Ministério da Saúde. A pasta diz que a confirmação tardia ocorre devido a um trabalho de 

busca ativa realizado junto aos Estados para localizar e analisar os casos suspeitos. 

 

O avanço da chikungunya tem preocupado autoridades de saúde, que viram o total de atendimentos 

de pacientes com suspeita da doença crescer neste ano [2016]. Em 2015, foram 38.332 casos 

notificados como provável infecção por chikungunya. Já em 2016, só até setembro [2016], foram 

contabilizados 236.287 casos. 

 

 

 

 

 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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METADE DAS AMÉRICAS CORRE O RISCO DE CONTRAIR DENGUE, CHIKUNGUNYA OU ZIKA 

20/10/2016 21h14  

 São "mais de 500 milhões de pessoas que residem em zonas de risco neste continente", disse o 
diretor do Programa de Emergências em Saúde da Opas, Sylvain Aldigheiri, que deu uma conferência 
sobre a situação atual das doenças arbovirais (dengue, chikungunya, febre amarela e zika) nas 
Américas. 

O especialista destacou que o vírus da zika, detectado na região em maio de 2015 e declarado em 
fevereiro passado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma "emergência sanitária global", se 
propagou para "47 países e territórios". 

Segundo a Opas, até o fim de agosto passado foram reportados cerca de 600.000 casos de zika, 
116.000 deles confirmados. 

O zika é transmitido principalmente pela picada de mosquitos do gênero Aedes (aegypti e 
albopictus), embora o contágio também possa ocorrer por contato sexual, e está associado a 
malformações congênitas em fetos, como a microcefalia, e a transtornos neurológicos, como a 
síndrome de Guillain-Barré. 

A chikungunya, que foi detectada na região em dezembro de 2013, se propagou "em dois anos para 
todos os territórios que haviam reportado dengue", explicou Aldigheiri, após ressaltar que também 
foram registrados "mais de 1.300 casos confirmados de febre amarela em zonas selváticas" do 
continente. 

Entre 2000 e 2014, foram reportados 14,2 milhões de casos de dengue na região, a arbovirose de 
maior prevalência na região, com 7.000 mortes, segundo a Opas. 

Aldigheiri se pronunciou na sessão de abertura de uma reunião convocada pela Opas e pelo 
Ministério da Saúde de Cuba para reunir forças no combate contra este tipo de doenças. 

A reunião permitirá "definir roteiros que iniciem a implementação da estratégia regional para a 
prevenção e o controle das arboviroses", disse a diretora da Opas, Carissa Etienne. 

"A situação epidemiológica" da região é "extremamente complexa", devido aos altos níveis de 
infestação do mosquito transmissor, e constitui "um desafio que devemos abordar de forma 
integrada", insistiu Etienne. 

Especialistas discutirão durante dois dias a estratégia aprovada em setembro passado pelo conselho 
diretivo da Opas, que abrange a prevenção e o controle do vírus, o fortalecimento dos serviços de 
saúde para seu diagnóstico e conduta clínica, assim como a vigilância e controle dos vetores. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/10/metade-das-americas-corre-o-risco-de-contrair-dengue-chikungunya-ou-zika.html
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MINISTRO DA SAÚDE DIZ QUE PAÍS VIVE EPIDEMIA DE SÍFILIS 

21 out, 2016 

Segundo dados do Boletim Epidemiológico de 2016, entre os anos de 2014 e 2015, a sífilis adquirida 
teve um aumento de 32,7%, a sífilis em gestantes 20,9% e a congênita, de 19%. 

 “Os casos subiram em número significativo. Estamos tratando o problema como epidemia até para 
que resultados da redução sejam mais expressivos”, disse o ministro da Saúde, Ricardo Barros. 

A sífilis congênita é quando a mãe transmite a infecção para a criança durante a gestação, o que 
pode causar aborto espontâneo, parto prematuro, má-formação do feto, surdez, cegueira, 
deficiência mental e/ou morte ao nascer. Por isso, é importante fazer o teste para detectar a sífilis 
durante o pré-natal. 

A detecção da sífilis é feita por meio de testes rápidos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). 
De 2001 para 2015, o Ministério da Saúde aumentou de 1,1 milhão para 6,1 milhões a quantidade de 
testes distribuídos a estados e municípios. 

É indicado que as gestantes façam testes rápidos já na primeira consulta do pré-natal. Por isso é 
importante conscientizar as mães e seus parceiros a iniciar o pré-natal ainda no primeiro trimestre da 
gravidez. “Um grande desafio é o início precoce, já que culturalmente as mulheres tendem a 
procurar o médico apenas quando a barriga aparece, o que diminui as chances de cura da sífilis para 
a mãe e facilita a transmissão da doença para o bebê”, explica a diretora do Departamento de HIV, 
aids e hepatites virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaken. 

O tratamento, por sua vez, deve ser feito com acompanhamento médico. O medicamento indicado é 
a penicilina benzatina, principalmente entre as grávidas, pois este é o único capaz de prevenir a 
transmissão vertical. No entanto, desde 2014, países de todo o mundo enfrentam o 
desabastecimento de penicilina benzatina, devido à falta de matéria-prima para a sua produção. Por 
isso, o governo brasileiro resolveu adquirir, neste ano, 2,7 milhões de frascos de penicilina, em 
caráter de emergência, com prioridade na prescrição para grávidas e seus parceiros. 

Na última quinta-feira, 20, durante a Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 
uma carta compromisso foi assinada com 19 associações e conselhos de saúde, estabelecendo ações 
estratégicas para redução da sífilis congênita no país com prazo previsto de um ano. O foco é 
detectar precocemente a doença no início do pré-natal e encaminhar imediato tratamento com 
penicilina. 

 

 
 
 

http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/ministro-da-saude-diz-que-pais-vive-epidemia-de-sifilis/

