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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 emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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NOVO ESTUDO REVELA COMO A PESQUISA DE VÍRUS DE LASSA FORNECE CAMINHO PARA 

O DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTOS DE VACINA 

NEW STUDY REVEALS HOW LASSA VIRUS RESEARCH PROVIDES PATHWAY FOR DEVELOPMENT OF 

VACCINE TREATMENTS 

Tuesday, June 6, 2017 

 

Uma equipe de cientistas liderada por Katherine Hastie e Erica Ollmann Saphire do Scripps 
Research Institute descobriram recentemente os meios em que o vírus Lassa usa para entrar em 
células humanas, que eles acreditam, fornece um plano para projetar uma vacina potencial para o 
vírus. 

O vírus Lassa, que faz parte da família Arenavirus, causa casos graves de febre hemorrágica 
viral com sintomas, incluindo vômitos, febre, dores musculares e sangramento excessivo. 
Aproximadamente 1 por cento daqueles que contraem o vírus estará sujeito aos seus efeitos letais. 
O que levou os pesquisadores à descoberta do seu projeto de vacina revelou um pedaço chave da 
estrutura viral Lassa, chamada glicoproteína superficial. Esta descoberta, disseram os pesquisadores, 
pode solicitar qualquer vírus dentro da família arenavirus. 
               Ao criar versões mutantes das partes importantes da molécula de Lassa, os pesquisadores da 
Scripps conseguiram engenharia de uma versão da glicoproteína da superfície do vírus que era 
estável o bastante para ser observada. Antes do desenvolvimento da versão mutada, eles 
descobriram que não eram capazes de estudar adequadamente a estrutura viral Lassa sem que seus 
componentes se separassem. 

Eles usaram seu modelo viral mutado para identificar anticorpos através de amostras de 
pacientes que poderiam se ligar à glicoproteína e neutralizar o vírus. Após uma série de testes com 
numerosas amostras humanas, os pesquisadores conseguiram identificar um anticorpo neutralizante 
encontrado por um sobrevivente do vírus. 

A estrutura mostrou que a glicoproteína continha duas subunidades denominadas GP2, que 
forma uma forma semelhante a um cone, e GP1, que fica no topo do cone. GP1 liga-se a um receptor 
celular hospedeiro enquanto GP2 inicia o processo de fusão que entra em uma célula. Após o zoom, 
o GP1 mostrou ter uma estrutura longa pendurada por seu lado, que pesquisadores compararam ao 
sorvete derretido pingando um cone. Esta estrutura mantém duas subunidades em seu estado de 
profusão. 

Depois de observar as estruturas ainda mais próximas, os pesquisadores descobriram que 
três dos pares GP1 e GP2 se juntam em um arranjo tipo tripé, que parecia ser exclusivo do vírus 
Lassa. Outros vírus, como o HIV e a gripe, formaram uma estrutura semelhante a um pólo e não um 
tripé. 

O arranjo do tripé poderia ser a descoberta chave necessária para o desenvolvimento de uma 
nova vacina. Verificou-se que os anticorpos efetivos visavam o local onde as três subunidades de GP 
formadas bloqueando-as, o que impediu o vírus de "se preparar" para entrar em uma célula, de 
acordo com uma versão da Scripps. 

https://homelandprepnews.com/stories/22716-new-study-reveals-lassa-virus-research-provides-pathway-development-vaccine-treatments/
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"Foi ótimo ver exatamente como Lassa era diferente de outros vírus", disse Hastie. "Foi um 
tremendo alívio ter finalmente a estrutura". Os pesquisadores disseram que o próximo passo será 
testar uma vacina que leva o sistema imunológico a atingir a glicoproteína de Lassa. 

"Há um tremendo interesse global", disse Ollmann Saphire. "Eu acho que o mundo acordou 
quando viram a escala do surto Ebola. 
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VIGILÂNCIA DO SARAMPO CONTINUA EM "NÍVEL DE ALERTA ELEVADO" 
07 Jun, 2017, 11:56 

 

A vigilância epidemiológica do sarampo continua em "nível de alerta elevado", apesar da 
atividade epidémica estar dada como controlada na Região de Lisboa e Vale do Tejo, anunciou hoje a 
Direção-Geral da Saúde (DGS). 

"Em resultado dos trabalhos conjuntos desenvolvidos entre todos os organismos e em todos 
os níveis do Serviço Nacional de Saúde e, igualmente, devido à colaboração dos serviços 
dependentes do Ministério da Educação, a atividade epidémica do sarampo iniciada em fevereiro de 
2017 é, agora, considerada controlada também na Região de Lisboa e Vale do Tejo", afirma a DGS em 
comunicado. 

Segundo a DGS, foi registado em maio, na região do Alentejo, "um novo caso, importado da 
Roménia, sem qualquer relação com as cadeias de transmissão já conhecidas em Lisboa e Vale do 
Tejo e no Algarve". 

"Todas as medidas preventivas foram adotadas em relação" a este caso, afirma a DGS numa 
"declaração pública sobre atividade epidémica do sarampo em Portugal", em que sublinha que "o 
sucesso" alcançado "é consequência dos esforços desenvolvidos coletivamente". 

No entanto, as autoridades de saúde continuam "em nível de alerta elevado, no que se 
refere a vigilância epidemiológica" da doença, sublinha. 

O número de casos confirmados este ano de sarampo em Portugal subiu para 31, num total 
de 158 notificações, segundo a Direção-Geral da Saúde. 

De acordo com a última atualização de dados disponível na página da internet da DGS, mais 
de metade dos casos (61%) ocorreu em pessoas não vacinadas, 42% em profissionais de saúde e 
quase metade (45%) dos casos confirmados precisou de internamento. 

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que a região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela 
que apresenta mais casos confirmados (22), 12 dos quais em pessoas não vacinadas, e um óbito. 

Oito dos 22 casos confirmados na Região de Lisboa e Vale do Tejo precisaram de 
internamento, mas todos os doentes já tiveram alta. 

Na região do Algarve, a DGS registou sete casos confirmados de sarampo, cinco dos quais em 
não vacinados. Quatro dos casos ocorreram em crianças com idade inferior a um ano e todas as cinco 
pessoas que precisaram de internamento já tiveram alta. 

Além do caso importado registados na região do Alentejo, a DGS registou outro caso 
importado na região Norte, de uma criança que não estava vacinada e precisou de ser internada, mas 
já teve alta hospitalar. 

No passado mês de abril, depois da morte de uma jovem de 17 anos com sarampo, o 
Governo emitiu um despacho a obrigar as escolas a comunicarem aos delegados de saúde os casos 
de alunos que não tivessem as vacinas em dia, de acordo com o Programa Nacional de Vacinação 
(PNV). 

A vacinação é o meio de prevenção mais eficaz contra o sarampo, uma doença altamente 
contagiosa e que, ainda que geralmente tenha evolução benigna, pode gerar complicações graves e 
até levar à morte. 

https://www.rtp.pt/noticias/pais/vigilancia-do-sarampo-continua-em-nivel-de-alerta-elevado_n1006610
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DOENÇA GRAVE TRANSMITIDA POR CARRAPATOS ESTÁ DE VOLTA AO BRASIL E JÁ FAZ 

VÍTIMAS 
7 junho 2017 

 

A febre maculosa pode ser facilmente combatida se tratada inicialmente com antibióticos 

Muito a contragosto seu, claro, o brasileiro vem se tornando nos últimos anos um 
especialista em doenças transmitidas por insetos. Como se não bastassem as tradicionais Dengue e 
Febre Amarela (esta última experimentou uma explosão de casos recentemente e a outra continua 
com um número absurdamente alto de casos), os brasileiros aprenderam a temer a Chikugunya (ou 
Chicugunha) e a Zika. Bom, agora, uma doença transmitida por aracnídeos (mais 
precisamente, #carrapatos) em vez de insetos, como os mosquitos transmissores das doenças 
citadas antes, é que vem atraindo atenção como uma ameaça à saúde pública. 

Trata-se da febre maculosa, uma velha conhecida com vários casos registrados 
recentemente. A doença é transmitida pelo Amblyomma Cajennense, conhecido pelo nome de 
carrapato-estrela e outros nomes populares como "Carrapato Rodolego" e "Micuim", contaminado 
pela bactéria Rickettsia Rickettsii. 

A doença, portanto, não é transmitida de pessoa a pessoa. Embora não haja vacina para essa 
enfermidade, ela pode ser curada com o uso de antibióticos específicos nos primeiros dias da 
doença. Sem tratamento adequado, porém, a #Febre maculosa brasileira é mortal. A doença 
permanece incubada por um período de entre dois dias e duas semanas antes de seus sintomas 
aparecerem - geralmente, os sintomas manifestam-se sete dias depois de ocorrer a contaminação. 
Entre os principais destes sintomas estão manchas avermelhadas (máculas) distribuídas pelo corpo 
(especialmente nas mãos e nos pés) que podem dar origem a hemorragias se a doença não for 
tratada, febre alta, dores de cabeça e dores musculares. É preciso ressaltar: a demora no diagnóstico 
e no tratamento da doença pode ser mortal. Além disso, a doença possui características comuns a 
outras infecções e pode ser confundida com elas. 
            Entre os estados em que já foram registrados casos recentes da doença estão todos da região 
Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além de Pernambuco e Bahia, 
Paraná e Pará. Evitar contato com os carrapatos, que têm aves domésticas, cachorros e capivaras 
como alguns de seus principais hospedeiros, é uma medida importante para prevenir a 
contaminação. Às pessoas que estão em área de incidência dos carrapatos, recomenda-se o uso de 
roupas claras, que facilitam a tarefa de enxergá-los, que a cada três horas verifiquem se não há 
carrapatos em seus corpos (o carrapato precisa ficar fixado no corpo da pessoa por pelo menos 
quatro horas para conseguir transmitir a doença) e que busquem ajuda médica imediatamente se 
houver suspeita da doença. Outra recomendação é a de colocar a barra das calças dentro das meias e 
calçar botas de cano alto.  
 

http://br.blastingnews.com/ciencia-saude/2017/06/doenca-grave-transmitida-por-carrapatos-esta-de-volta-ao-brasil-e-ja-faz-vitimas-001750903.html
http://br.blastingnews.com/curiosidades/2017/06/confira-segredos-e-dicas-valiosas-para-parecer-mais-jovem-001755515.html
http://br.blastingnews.com/curiosidades/2017/06/confira-segredos-e-dicas-valiosas-para-parecer-mais-jovem-001755515.html
http://br.blastingnews.com/ciencia-saude/2017/06/confira-tecnicas-poderosas-para-acabar-com-as-estrias-em-casa-001755627.html
http://br.blastingnews.com/ciencia-saude/2017/06/confira-tecnicas-poderosas-para-acabar-com-as-estrias-em-casa-001755627.html
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ESPÍRITO SANTO PASSA A SER ÁREA COM RECOMENDAÇÃO PERMANENTE DE VACINAÇÃO 

CONTRA FEBRE AMARELA 

8 de junho de 2017 

 

Os recentes casos de febre amarela registrados no Espírito Santo farão com que o Estado se 
torne uma das áreas do Brasil com recomendação permanente de vacinação contra a doença. Isso 
significa que quem deseja conhecer o Estado deverá tomar a vacina, bem como os moradores. 

A recomendação aconteceu durante o 1º Fórum de Coordenadores Estaduais de 
Imunizações, que aconteceu em Brasília nos dias 6 e 7 de junho, onde participaram coordenadores 
estaduais de imunizações e representantes das secretarias municipais de saúde de todas as unidades 
federativas, além de representantes do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas). Na programação foi discutido a situação da febre amarela no país, as medidas de 
prevenção, e ainda as dificuldades e os desafios enfrentados pelos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. 

A expectativa é que a partir do momento em que for finalizado o plano de ação entre 
Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ainda este ano, o Estado se torne área 
com recomendação permanente para a vacinação. A coordenadora do Programa Estadual de 
Imunizações e Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo, explicou que até dezembro de 2016 o 
Espírito Santo não tinha recomendação de vacinação contra febre amarela, mas que devido à atual 
situação epidemiológica do Estado, a recomendação (temporária) foi adotada. 

“A importância de passarmos a ser uma área com recomendação permanente de vacinação 
contra a febre amarela é que a vacina ficará disponível na rotina de imunização nas unidades de 
saúde, ou seja, todas as crianças que completarem nove meses de idade serão vacinadas contra a 
doença. Isso contribuirá para que no futuro, caso tenhamos novamente epizootias (morte de 
macacos), como aconteceu em 2017, a população estará vacinada, evitando a necessidade de ações 
de vacinação em massa, pois já teremos realizado a ação preventiva”, destacou Danielle. 
 
Vacinação 

O esquema para vacinação contra febre amarela é de uma dose, tanto para adultos quanto 
para crianças. Os indivíduos devem receber a vacina a partir dos nove meses de idade e estarão 
protegidos para o resto da vida. 

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por 
vetores artrópodes, que possui dois ciclos epidemiológicos distintos de transmissão: silvestre e 
urbano. Reveste-se da maior importância epidemiológica por sua gravidade clínica e elevado 
potencial de disseminação em áreas urbanas infestadas por Aedes aegypti. 

Até o dia 26 de maio, 82 mortes por febre amarela foram confirmadas no Espírito Santo 
neste ano. Outros 20 casos de óbito são investigados. 
 

http://eshoje.com.br/espirito-santo-passa-a-ser-area-com-recomendacao-permanente-de-vacinacao-contra-febre-amarela/
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SÍFILIS CONTRARIA METAS DE SAÚDE E AVANÇA NO BRASIL 
10/06/17 04:30 

 

RIO - Em 2001, a sífilis congênita acometia um em cada mil bebês nascidos vivos no Brasil. 
Em 2015 esse número saltou para 6,5 em mil no Brasil e 12,4 em mil no Rio de Janeiro, o estado mais 
afetado. A meta da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e do Unicef previa uma redução 
para 0,5% caso por nascido vivo em 2015. 
— Vimos acontecer exatamente o contrário. A sífilis teve um aumento significativo — afirma o 
pediatra Gil Simões, diretor do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj), que há 
quatro décadas atende crianças em hospitais da rede pública e fez um levantamento dos casos 
baseado nos números do Ministério da Saúde. 

Em nota, o Ministério da Saúde diz que “diversos fatores podem contribuir para o aumento 
dos casos notificados de sífilis registrado nos últimos anos, entre eles a melhoria da vigilância e do 
diagnóstico”. Gil Simões diz que o aumento dos casos é observável em maternidades e serviços 
pediátricos. 
— Sem dúvida, a vigilância e o diagnóstico melhoraram. Mas isso só não explica o que vemos nos 
hospitais. Os casos de sífilis eram raros. Agora são frequentes — salienta. 
Ele explica que a sífilis traz um problema complexo. 
— Não há uma causa só, mas um conjunto de fatores — salienta Simões. 
O principal é a falta de assistência médica de qualidade, principalmente no pré-natal. 
— Há ainda um abismo de classes. Os mais pobres são os mais atingidos porque, muitas vezes, não 
têm acesso a um pré-natal bem feito. E isso não tem a ver apenas com o número de consultas. Ainda 
faltam capacitação e atualização dos profissionais de saúde no manejo das DSTs — diz Simões. 

Os dados oficiais mais recentes, do Boletim Epidemiológico de 2016 do Ministério da Saúde, 
indicam que, entre 2014 e 2015, a sífilis adquirida teve um aumento de 32,7%, a sífilis em gestantes 
de 20,9%, e a congênita de 19%. Em 2015, o número total de casos notificados de sífilis adquirida no 
Brasil foi de 65.878, sendo os homens 60,1% deles. 

O ministério lançou em outubro passado uma ação nacional de combate à sífilis junto aos 
profissionais de saúde. A meta é melhorar a qualidade do pré-natal e do diagnóstico e a precisão das 
notificações, que são obrigatórias. 

Mesmo assim, faltam informação e atendimento básico de qualidade, destaca Carolina 
Batista, diretora médica para a América Latina da iniciativa Medicamentos para Doenças 
Negligenciadas (DNDi, na sigla em inglês), uma organização criada pelos Médicos Sem Fronteiras 
(MSF), entre outras entidades. 
— Cada criança com sífilis congênita carrega o peso de variados distúrbios e o estigma de uma 
doença que não precisaria mais ser motivo de preocupação. Falamos de uma doença para a qual a 
medicina já encontrou a solução. Mas a sociedade ainda não — frisa Carolina. 
 

 

https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/sifilis-contraria-metas-de-saude-avanca-no-brasil-21460272.html

