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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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DESCOBERTO MECANISMO QUE CONTROLA REPLICAÇÃO DO VÍRUS CHICUNGUNHA 

31/01/2017 4:30  

RIO - Cientistas identificaram um mecanismo pelo qual o vírus da chicungunha “sequestra” o 
maquinário das células infectadas e controla sua replicação, o que afeta a severidade da doença que 
ele causa. E a estrutura responsável por isso também estaria presente em outras espécies dos 
chamados alfavírus, como o chicungunha, e do gênero coronavírus, que inclui micro-organismos 
potencialmente fatais como os da SARS (sigla em inglês para a “síndrome respiratória aguda severa”) 
e da MERS (“síndrome respiratória do Oriente Médio”, também na sigla em inglês). Assim, os 
pesquisadores esperam que a descoberta abra caminho para o desenvolvimento de novas terapias e 
até vacinas eficazes não só contra o chicungunha como para uma miríade de outros vírus, o que 
permitiria aplacar rapidamente pandemias como a atual da doença, que no ano passado atingiu 
quase 350 mil pessoas só nas Américas, das quais mais de 263 mil no Brasil, de acordo com as 
últimas estatísticas coletadas pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). 

Segundo os cientistas, o mecanismo tem como base a ação de parte da chamada proteína não-
estruturante 3 (nsP3), uma das quatro do tipo presentes no genoma dos alfavírus, e cuja função é a 
menos compreendida entre elas. A estrutura da nsP3, por sua vez, é dividida em três grandes 
“domínios”, sendo que um deles, conhecido como N-terminal, é um chamado “macrodomínio”, uma 
sequência particular de aminoácidos e dobraduras vista em uma ampla gama de organismos, desde 
unicelulares simples como do reino Archaea até nas células humanas. 

E seria justamente este pedaço da proteína, cujo papel é ainda mais misterioso, o responsável por 
controlar a virulência da infecção pelo chicungunha e outros vírus, apontam os pesquisadores. De 
acordo com eles, no chicungunha, e provavelmente em outros micro-organismos que o contêm, a 
atividade deste macrodomínio quebra as ligações entre as proteínas celulares e uma pequena 
molécula conhecida como ADP-ribose, associada a diversos mecanismos de proteção celular. Desta 
forma, o vírus impediria, por exemplo, que a célula infectada se “suicidasse”, processo conhecido 
como apoptose, obrigando-a a se transformar uma fábrica de cópias suas. 

— Nosso estudo mostrou que a ação desta proteína é fundamental para o controle da replicação e 
da gravidade da infecção pelo chicungunha — disse ao GLOBO Anthony K. L. Leung, professor do 
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Escola Bloomberg de Saúde Pública da 
Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e líder da pesquisa, publicada na edição de ontem 
do periódico científico “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS). — E como esta 
estrutura também está presente em muitos outros vírus, temos um caminho potencial para 
desenvolver novos tratamentos e muito necessárias vacinas contra diversas doenças, algumas bem 
perigosas, como a SARS e a MERS. 

Leung explicou que estas possibilidades se dão principalmente pelo fato de que, durante o estudo, 
ele e sua equipe conseguiram produzir linhagens do chicungunha em que a ação da proteína foi 
prejudicada, o que afetou a capacidade do vírus de se reproduzir tanto em experimentos com 
culturas de células na bancada do laboratório quanto em cobaias vivas, no caso, camundongos. 

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/descoberto-mecanismo-que-controla-replicacao-do-virus-chicungunha-20846138
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Nestes, enquanto os animais infectados com versões “selvagens” do vírus morriam em apenas três 
dias, os contaminados com as linhagens prejudicadas permaneciam vivos mesmo após dez dias. 
Desta forma, eles demonstraram que quanto pior é a capacidade do macrodomínio em romper as 
ligações de ADP-ribose, mais branda é a infecção pelo micro-organismo, o que faz da sua ação um 
promissor alvo para novos remédios antivirais ou um meio para criar vírus atenuados, uma estratégia 
comum e comprovada para produzir vacinas. 

— Os resultados destes experimentos abrem toda uma nova área de investigação sobre como as 
células combatem a infecção por vírus e como os vírus que provocam doenças severas escapam 
deste controle — comentou Diane E. Griffin, também professora da escola da Johns Hopkins e 
coautora da pesquisa. 

Diante disso, Leung contou que seu grupo de pesquisas já busca compostos que se mostrem capazes 
de interferir na atividade do macrodomínio e possam ser usados para combater diversas doenças 
que classifica como “preocupantes”. Entre elas, ele cita como exemplo o vírus Mayaro. Também 
transmitido por mosquitos em um ciclo similar ao da febre amarela — com um lado “silvícola” cujos 
vetores são insetos do gênero Haemagogus, mas também um urbano em que os transmissores são 
mosquitos do gênero Aedes —, alguns cientistas temem que o Mayaro se transforme no “próximo 
zika”. 

— Nosso objetivo último é desenvolver este remédio — destacou Leung, ressaltando, porém, que 
infelizmente o eventual medicamento não seria útil para combater o próprio zika e a dengue, já que 
ambos estão em diferentes famílias de vírus que não contêm o macrodomínio e, por isso, não usam o 
mesmo mecanismo para “sequestrar” as células infectadas. 
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BRASIL TEM 46 MORTES CONFIRMADAS POR FEBRE AMARELA, DIZ MINISTÉRIO 
30/01/2017 18h31   

 

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (30) que o Brasil tem 568 casos suspeitos de febre amarela. 
Deste total, 107 foram confirmados, 430 ainda estão sob investigação e 31 foram descartados. Minas Gerais 
ainda é o estado com o maior número de registros: 509 pessoas com os sintomas. 
Dentre as notificações de suspeitas de febre amarela o ministério recebeu 113 avisos de óbitos, dos quais 46 
foram confirmados, 3 foram descartados e 64 estão em investigação. A grande maioria das mortes confirmadas 
ocorreram em Minas: 42. 
O país tem 80 municípios com notificações da doença, sendo que 55 estão em território mineiro. Espírito Santo 
é o segundo estado mais afetado, com 37 casos suspeitos e 5 confirmações. A primeira morte foi 
confirmada nesta segunda e morava na cidade de Ibatiba. 
A Bahia tem sete registros, sendo que seis deles ainda estão sob análise para uma confirmação - um dos casos já 
foi descartado. O estado não apresentou nenhuma morte pela doença. 
Em São Paulo, de acordo com o Ministério da Saúde, são três mortes confirmadas - a Secretaria de Estado da 
Saúde já informou três novas vítimas da doença, além das informadas pelo órgão federal. Já no Distrito Federal 
e em Goiás todos os casos foram descartados. 
Um caso informado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina foi inicialmente notificado como uma 
pessoa que teria sido infectada em Mato Grosso do Sul durante uma viagem e voltado ao estado da região Sul. 
Nesta segunda, entretanto, o Ministério da Saúde disse que está reavaliando o local de provável infecção pelo 
vírus. 
Moradores ou pessoas que pretendem visitar regiões silvestres, rurais ou de mata devem se vacinar no Sistema 
Único de Saúde (SUS). A transmissão da doença, que ocorre pela picada dos mosquitos Haemagogus e Sabathes 
nessas regiões, é possível em grande parte do território brasileiro. O Aedes aegypti também é transmissor da 
febre amarela, mas apenas em área urbana. 
Vale lembrar que, em situações de emergência, a vacina pode ser administrada já a partir dos 6 meses. O 
indicado, no entanto, é que bebês de 9 meses sejam vacinados pela primeira vez. Depois, recebam um segundo 
reforço aos 4 anos de idade. A vacina tem 95% de eficiência e demora cerca de 10 dias para garantir a 
imunização já após a primeira aplicação. 
Pessoas com mais de 5 anos de idade devem se vacinar e receber a segunda dose após 10 anos. Idosos precisam 
ir ao médico para avaliar os riscos de receber a imunização. 
Por causar reações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não recomenda a vacina para pessoas 
com doenças como lúpus, câncer e HIV, devido à baixa imunidade, nem para quem tem mais de 60 anos, 
grávidas e alérgicos a gelatina e ovo. 

 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/bemestar/febre-amarela/noticia/brasil-tem-46-mortes-confirmadas-por-febre-amarela-diz-ministerio.ghtml
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/01/governo-confirma-1-morte-por-febre-amarela-em-territorio-capixaba.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/01/governo-confirma-1-morte-por-febre-amarela-em-territorio-capixaba.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/sp-registra-seis-mortes-por-febre-amarela-diz-secretaria-da-saude.ghtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/sp-registra-seis-mortes-por-febre-amarela-diz-secretaria-da-saude.ghtml
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2017/01/caso-suspeito-de-febre-amarela-em-ms-e-de-turista-que-visitou-bonito.html
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2017/01/caso-suspeito-de-febre-amarela-em-ms-e-de-turista-que-visitou-bonito.html
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RISCO DE INFEÇÃO DE GRIPE AVIÁRIA NO SER HUMANO "É MUITO PEQUENO" 
01/02/2017 

O risco para o ser humano é muito pequeno, só muito raramente que os vírus aviários passam a 
barreira das espécies e conseguem infetar os humanos", disse aquela responsável à Lusa, na 
sequência da deteção de um caso de gripe aviária no Algarve. 

De acordo com Graça Freitas, o tipo de vírus que foi detetado numa garça-real no concelho de Loulé, 
o H5N8, "é um dos muitos que vive na natureza" e que se hospeda nas aves, sobretudo nas 
aquáticas, sendo que existem apenas três tipos de vírus da gripe que infetam habitualmente a 
espécie humana. 

"O que às vezes acontece é que [o vírus] pode passar das aves silvestres para aves domésticas e, 
nessa passagem, pode provocar doença e epizootias [o equivalente, na veterinária, a epidemias] nas 
aves domésticas", explicou, sublinhando que em Portugal "nem sequer existe esse surto nas aves 
domésticas". 

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária confirmou na terça-feira a deteção no Algarve de uma 
garça-real infetada com o vírus da gripe aviária, o que levou ao aumento do nível de alerta para a 
doença e ao reforço das medidas de proteção e vigilância na região. 

Foi igualmente proibido o comércio de aves em mercados rurais, largadas de pombos, de espécies 
cinegéticas criadas em cativeiro e caça com negaças vivas. 

Segundo o comunicado emitido pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), as 
freguesias de Almancil, em Loulé, e de Montenegro, em Faro, são consideradas zonas de restrição, 
sendo ali proibidas as movimentações de aves por um período de 21 dias, sem a autorização daquele 
organismo. 

Nestas freguesias aplica-se ainda "a vigilância clínica a todas as explorações comerciais, de detenção 
caseira e de aves em cativeiro com eventual colheita de amostras". 

Nas zonas de maior risco para a gripe aviária são ainda proibidas "as concentrações de aves de 
capoeira e de outras aves em mercados, espetáculos, exposições e eventos culturais nos quais se 
utilizem aves, incluindo soltas de pombos". 

Nas explorações avícolas localizadas nestas zonas é proibida a manutenção de aves de capoeira ao ar 
livre. 

 

 

https://www.noticiasaominuto.com/pais/733740/risco-de-infecao-de-gripe-aviaria-no-ser-humano-e-muito-pequeno
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ZIKA: OMS ADMITE QUE AINDA ESTÁ 'NO ESCURO' 
Publicado em 01/02/2017 , às 08 h42 

Um ano depois de decretar emergência internacional por causa da proliferação do vírus da zika pelo 
mundo, a cúpula da Organização Mundial da Saúde (OMS) admite: "ainda está no escuro" diante de 
vários aspectos da doença, mesmo que muitas perguntas sobre o vírus tenham sido respondidas. A 
constatação faz parte de um documento usado pela OMS em uma reunião com doadores em janeiro 
para atualizar a comunidade internacional sobre quais serão os próximos passos. 

A agência de saúde da ONU estima que são pelo menos cinco as perguntas ainda sem respostas 
definitivas: Qual é o risco absoluto da síndrome congênita do zika? Quais os fatores de risco para a 
microcefalia? Qual é a extensão da infecção em áreas com o mosquito? Qual é o risco de transmissão 
sexual? E qual é o papel da imunidade natural em diferentes regiões com surtos que tenham 
ocorrido no passado? 
 
Só que a entidade já declarou o fim da emergência e optou por transformar o cenário de urgência em 
programa de longo prazo. Ao Estado, pesquisadores da agência admitiram que a luta contra o zika 
será longa e onerosa para os governos. Além de lidar com o mosquito vetor da doença, eles precisam 
preparar-se para ajudar famílias a lidar com crianças com má-formação e problemas que ainda nem 
sequer são conhecidos. 
 
No caso do Brasil, dados recebidos pela OMS nos últimos dias apontam que o verão fez ressurgir o 
número de casos, ainda que em um volume menor que o do surto de 2015 e 2016. Ainda assim, 
fontes dentro da própria OMS criticaram o fim da emergência, alertando que a decisão retirou o foco 
de doadores e foi prematura. 
 
Vivendo um processo eleitoral para escolher uma nova direção e substituir Margaret Chan no 
comando, a entidade vive o debate sobre sua credibilidade, duramente afetada nos últimos anos. 
Durante a campanha, muitos concorrentes disseram não concordar com o fim do status do vírus da 
zika e a forma de determinar emergências. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

 

http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2017/02/01/zika-oms-admite-que-ainda-esta-no-escuro-659910.php

