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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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POSTOS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO DEVEM TER TESTE-PILOTO PARA VÍRUS ZIKA 
Publicado em 15/02/2017 , às 09 h10 

Dois sistemas de teste rápido para detectar o vírus Zika em pessoas, e também em larvas e 
mosquitos Aedes aegypti, estão dando resultados promissores em uma pesquisa feita pelo 
Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (Lika), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A 
previsão é de que um dos sistemas seja implantado como projeto-piloto na rede pública de saúde do 
estado no segundo semestre deste ano. 

De acordo com o professor José Luiz de Lima Filho, diretor do Lika, os sistemas utilizam 
tecnologias distintas para chegar ao mesmo resultado. Um deles, de menor custo e mais simples, 
utiliza um anticorpo para detectar a presença do vírus. “Coloca a amostra num papelzinho e se tiver a 
presença do vírus, surge uma linha dentro do sistema indicando positividade”, explica. 

Lima Filho afirma que esse modelo, caso chegue à etapa final de produção em larga escala, 
pode ser disponibilizado em postos de saúde e até mesmo em farmácias, para que o próprio paciente 
faça o teste. Isso porque, como o Zika muitas vezes apresenta sintomas leves e até mesmo 
imperceptíveis, a doença acaba subnotificada. 

“No caso do Zika, muitas vezes as pessoas não vão ao posto de saúde, então a epidemiologia 
é muito difícil. Você imagina se as pessoas tivessem essa disponibilidade”, diz o professor. Ele relata 
que em mais de um caso positivo, na fase de testes, o resultado saiu de um voluntário que seria a 
amostra padrão. A pessoa dizia nunca ter sentido os sintomas, mas a análise acabou identificando a 
presença do vírus. 

Essa tecnologia foi desenvolvida inicialmente para testagem em humanos, mas os cientistas 
perceberam depois que poderia ser utilizada para identificar a presença do vírus nos hospedeiros. 
“Se soubesse que tinha o mosquito infectado, o serviço público poderia intensificar as ações naquele 
local e evitar a disseminação da doenças”. 

O outro teste é feito por um aparelho que amplifica a presença do material genético do vírus 
na amostra e dá o resultado em uma tela com gráficos coloridos  - uma linha para cada arbovírus, já 
que também é capaz de detectar dengue e chikungunya. Segundo o diretor do Lika, esse modelo 
demora mais, cerca de 10 minutos. “A vantagem é que mede qualquer tipo desses vírus”. O 
equipamento tem cerca de 20 centímetros e não necessita de profissionais especializados para usá-
lo, basta um treinamento curto. 

Os sistemas estão em fases diferentes de desenvolvimento. O de 10 minutos já é testado na 
universidade, e os pesquisadores esperam certificar a tecnologia ainda no primeiro semestre. Na 
segunda metade do ano, protótipos devem ser colocados à prova em unidades de saúde públicas de 
Pernambuco. 

O de três minutos passará por testes até o segundo semestre. “A gente já viu que funciona e 
está mudando a substância que marca a presença para ficar mais eficiente. Isso vai começar em 
março”, informa o professor. 

Os pesquisadores esperam disponibilizar as tecnologias no mercado em 2018. O desafio 
agora é tornar os métodos viáveis financeiramente – o cálculo de produção em larga escala ainda 
não está fechado. “Como qualquer produto tecnológico, o início é caro. Inclusive, os protótipos são 
muito caros porque você investe muito dinheiro para certificar. Mas a gente espera que, em larga 
escala, seja bem mais barato para usar nos postos de saúde”, afirma o diretor do Lika. 

http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2017/02/15/postos-de-saude-de-pernambuco-devem-ter-teste-piloto-para-virus-zika-662643.php
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Como a pesquisa é feita em parceria com duas empresas japonesas de equipamentos 
médicos, Toshiba Medical Systems Corporation e Fujirebio Inc., a previsão é de que a patente fique 
com elas. “Infelizmente, a gente pode montar os equipamentos, mas no país não há fábrica de 
semicondutores. Temos uma limitação tecnológica grande nessa área, então ainda vamos ficar 
dependentes dos outros por algum tempo”, acrescenta Lima Filho. 

A pesquisa envolve também o Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social da UFPE, a 
National Institute of Infectious Diseases (NIID) e a Universidade de Nagasaki, por meio das empresas 
japonesas. O desenvolvimento do método de diagnóstico rápido é a primeira etapa. Em um segundo 
momento, o foco será a produção de remédios e vacinas. 
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MERS-COV - ORIENTE MÉDIO (ARÁBIA SAUDITA), CASOS CONFIRMADOS, OMS/WHO 
Published Date: 2017-02-17 06:16:09 
 
Between 10 January and 3 February 2017 the National International Health Regulations Focal Point 
of Saudi Arabia reported seventeen (17) additional cases of Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) including four (4) fatal cases. Three (3) deaths among previously reported MERS cases were 
also reported. One of the cases reported is a health care worker. 
 
The limited outbreak in Buridah, Saudi Arabia reported in the previous DON is now over. A total of 6 
cases were linked to this hospital outbreak. All contacts have been followed for the 14 day period 
and no further cases have been identified. 
 
Globally, since September 2012, 1905 laboratory-confirmed cases of infection with MERS-CoV 
including at least 677 related deaths have been reported to WHO. 
 
WHO risk assessment 
---- 
MERS-CoV causes severe human infections resulting in high mortality and has demonstrated the 
ability to transmit between humans. So far, the observed human-to-human transmission has 
occurred mainly in health care settings. 
 
The notification of additional cases does not change the overall risk assessment. WHO expects that 
additional cases of MERS-CoV infection will be reported from the Middle East, and that cases will 
continue to be exported to other countries by individuals who might acquire the infection after 
exposure to animals or animal products (for example, following contact with dromedaries) or human 
source (for example, in a health care setting). WHO continues to monitor the epidemiological 
situation and conducts risk assessment based on the latest available information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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MERS-COV - ORIENTE MÉDIO (ARÁBIA SAUDITA), CASOS CONFIRMADOS, OMS / OMS 

(NOTÍCIA TRADUZIDA UTILIZANDO O GOOGLE TRADUTOR) 

 
 
Entre 10 de janeiro e 3 de fevereiro de 2017, o Ponto Focal Nacional de Regulamentação Sanitária 
Internacional da Arábia Saudita relatou dezessete (17) casos adicionais de Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio (MERS), incluindo quatro (4) casos fatais. Três (3) mortes entre os casos de MERS 
relatados anteriormente também foram relatados. Um dos casos relatados é um profissional de 
saúde. 
 
O surto limitado em Buridah, Arábia Saudita relatado no DON anterior é agora mais. Um total de 6 
casos foram ligados a este surto hospitalar. Todos os contactos foram seguidos durante o período de 
14 dias e não foram identificados mais casos. 
 
Globalmente, desde setembro de 2012, 1905 casos confirmados laboratorialmente de infecção com 
MERS-CoV incluindo pelo menos 677 mortes relacionadas foram relatados à OMS. 
 
MERS-CoV provoca infecções humanas graves resultando em alta mortalidade e demonstrou a 
capacidade de transmissão entre os seres humanos. Até agora, a transmissão observada de humano 
para humano ocorreu principalmente em ambientes de cuidados de saúde. 
 
A notificação de casos adicionais não altera a avaliação global dos riscos. A OMS espera que casos 
adicionais de infecção por MERS-CoV sejam relatados no Oriente Médio e que casos continuem a ser 
exportados para outros países por indivíduos que possam adquirir a infecção após exposição a 
animais ou produtos animais (por exemplo, após contato com Dromedários) ou fonte humana (por 
exemplo, em um ambiente de cuidados de saúde). A OMS continua a acompanhar a situação 
epidemiológica e procede à avaliação dos riscos com base nas últimas informações disponíveis. 
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VACINA DA FEBRE AMARELA CAUSA REAÇÕES E PREFEITURA FAZ ALERTA NO INTERIOR DE 

SP 

15/02/2017  

Duas pessoas tiveram reação à vacina contra a febre amarela em Nova Odessa (SP), segundo 
a Secretaria Municipal da Saúde. Os pacientes apresentaram febre, dores de cabeça, no corpo e atrás 
dos olhos, além de diarreia após receberem o medicamento, de acordo com a pasta. O governo 
federal, no entanto, diz que a dose é segura. 

Após o registro dos casos, a pasta iniciou um alerta à população sobre ao risco de reação 
grave. “A vacina contra a febre amarela pode causar desde uma reação sistêmica que vai de sintomas 
da doença até uma reação mais grave que pode, inclusive, levar o paciente à morte”, disse a 
coordenadora de Vigilância Epidemiológica do município, Paula Mestriner. 
Ainda de acordo com a secretaria, o número de doses aplicadas aumentou 233% na cidade, já que 
semanalmente a quantidade de pessoas vacinadas passou de 60 para 200, apesar de Nova Odessa 
não ser considerada uma área de risco. 

Procurado pelo G1 para se manifestar sobre os possíveis riscos do medicamento, o Ministério 
da Saúde afirmou, por meio de nota, que as vacinas contra a febre amarela são seguras e eficazes 
quando administradas de acordo com as normas do Programa Nacional de Imunizações. 
O governo federal disse ainda que a vacina é altamente imunogênica, bem tolerada e raramente 
associada a eventos adversos graves. No entanto, o comunicado diz que como qualquer 
imunobiológico, "tem contraindicações e precauções para sua administração". 
Não podem tomar 

O ministério afirma que a vacinação é contraindicada para crianças menores de 6 meses de 
idade e mulheres que estão amamentando bebês menores de 6 meses de idade. Pacientes 
portadores de alguma imunossupressão, seja congênita ou adquirida, gestantes e pessoas acima de 
60 anos devem ser avaliados individualmente antes de serem vacinados. Pessoas com reação alérgica 
grave à proteína do ovo ou gelatina deverão também passar por avaliação médica, conforme o 
governo. 
Surto 

Este ano, o Brasil já teve 234 casos confirmados de febre amarela e 80 mortes pela doença, 
de acordo com boletim divulgado nesta terça-feira (14) pelo Ministério da Saúde. Deste total de 
óbitos, 70 ocorreram em Minas Gerais, estado mais afetado desde o início do surto. 
Transmitido pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes, o vírus da febre amarela que causa o atual 
surto no Brasil circula nas áreas rurais, silvestres e de mata, diz o ministério. 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2017/02/vacina-da-febre-amarela-causa-reacoes-e-prefeitura-faz-alerta-no-interior-de-sp.html
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MAIS DOIS CASOS DE LEISHMANIOSE SÃO CONFIRMADOS EM LAVRAS, MG 

17/02/2017 13h48  

 
Mais dois casos de leishmaniose foram confirmados em Lavras (MG). Desta vez, duas pessoas 

apresentaram infecção por leishmaniose tegumentar americana (LTA) - doença, popularmente 
conhecida como ferida brava. A prefeitura da cidade informou que os dois pacientes já estão sendo 
medicados e o tratamento está sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Com essa confirmação, em menos de um mês, a cidade registra três pessoas com a doença. Em 
janeiro, um caso de leishmaniose visceral foi constatado em uma menina de 12 anos, que também 
está em tratamento. 

 
A doença LTA tem cura e se caracteriza por apresentar feridas indolores na pele ou mucosas, 

e é menos agressiva, já que a visceral é mais grave, porque pode matar se não for tratada. 
 
Cães podem ser reservatórios do protozoário leishmania chagasi que é transmitido pela picada do 
mosquito-palha ou birigui, além disso o animal é fonte de infecção para os vetores. Apesar isso, a 
doença não é transmitida pelos cães e nem de uma pessoa para outra. Isso só acontece através da 
picada da fêmea do mosquito-palha, infectado. 

Em alerta 
O primeiro caso já havia deixado as autoridades de saúde e pesquisadores em alerta. Até a o último 
dia 25 de janeiro, uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde estava na cidade pra ajudar na 
orientação dos agentes de saúde em ações de prevenção. Cães de moradores do bairro Morada do 
Sol 2, onde mora a menina de 12 anos, têm sido encaminhados pelos donos para análise. 

Cães de rua também têm foram recolhidos na cidade para análise na Universidade Federal de 
Lavras (Ufla). Os animais que estão contaminados serão sacrificados e os que não estão infectados 
serão encaminhados para adoção. 
 
Além do monitoramento da população canina, o município deve intensificar o combate ao mosquito 
transmissor da doença, que se reproduz em áreas de criadouros de animais e no meio de materiais 
orgânicos, como restos de comida ou fezes, por exemplo. 
 
As pessoas que tem a doença diagnosticada conseguem tratamento pelo sistema único de saúde 
(SUS), mas para os cães infectados não há cura. 

http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2017/02/mais-dois-casos-de-leishmaniose-sao-confirmados-em-lavras-mg.html
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2017/01/secretaria-faz-campanha-preventiva-apos-caso-de-leishmaniose-em-lavras.html
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2017/01/secretaria-faz-campanha-preventiva-apos-caso-de-leishmaniose-em-lavras.html

