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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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TERESINA REGISTRA ÓBITO SUSPEITO DE FEBRE DO NILO E SECRETARIA DE SAÚDE 

INVESTIGA 
15/06/2017 16h19 

Além do óbito, Secretaria de Estado da Saúde aguarda resultado de exames de mais nove pacientes 
do Piauí e do Maranhão com suspeita da doença 

A Secretaria de Estado da Saúde aguarda resultado de exame laboratorial acerca de um óbito 
registrado em Teresina, em janeiro de 2017, com suspeita de Febre do Nilo Ocidental. Nesta quinta-feira (15), o 
diretor de vigilância e atenção à saúde da Secretaria, Herlon Guimarães, informou que há mais 9 casos de 
pacientes suspeitos de terem contraído a doença. 

Todo o material colhido de pacientes que apresentaram sintomas da Febre do Nilo foram enviados ao 
laboratório de referência Evandro Chagas, localizado em Belém, no Pará. Não há prazo para resultado. 

"Além do Piauí, eles atendem mais 15 estados, então não há prazo. Contudo, já tomamos providências 
em três vertentes, que é a captura de mosquitos, coleta de material biológico de aves e cavalos, que são alguns 
dos hospedeiros do vírus e o cuidado junto à população por nossos agentes, no entorno da residência daqueles 
pacientes suspeitos", informou. 

O paciente que morreu com suspeita da doença criava galinhas - principal hospedeiro do vírus da Febre 
do Nilo. Segundo Herlon Guimarães, ele era morador do bairro Dirceu, Zona Sudeste de Teresina. 

De acordo com a Sesapi, a doença é de notificação compulsória imediata (em até 24h) em todo o 
território nacional, desde 2006. Em 2014, o Piauí foi o primeiro estado do país a apresentar um óbito 
confirmado em decorrência da doença. A vítima era um agricultor morador da cidade de Aroeiras do Itaim, no 
Sul do Piauí. 
Sintomas 

A Febre do Nilo manifesta-se na forma de encefalite, paralisia flácida aguda ou meningite asséptica, 
podendo levar à morte em 10% dos casos ou deixar sequelas neurológicas em significativa proporção dos 
sobreviventes. 

As pessoas gravemente afetadas podem desenvolver encefalite (inflamação do cérebro) ou meningite 
(inflamação das membranas do cérebro ou da espinal medula). Não existe tratamento específico para a Febre 
do Nilo. O cuidado do paciente infectado é de suporte e envolve hospitalização, reposição intravenosa de 
fluidos, suporte respiratório e prevenção de infecções secundárias. 
Transmissão 

A Febre do Nilo é uma arbovirose causada pelo Vírus do Nilo Ocidental (VNO), com transmissão aos 
seres humanos principalmente através da picada de mosquitos do gênero Culex (pernilongo comum). O 
mosquito Aedes albopictus também é considerado um vetor potencial. 

A Sesapi destacou que mantém as recomendações para medidas de combate à proliferação de 
mosquitos já indicadas por conta do risco de transmissão de dengue, zika e chikungunya. 
Ao G1, Herlon Guimarães reforçou que é fundamental combater o acúmulo de água nas residências para 
eliminar os criadouros dos mosquitos. 
 

 

http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/teresina-registra-obito-suspeito-de-febre-do-nilo-e-sesapi-investiga.ghtml
http://g1.globo.com/pi/piaui/cidade/teresina.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2014/12/ministerio-da-saude-confirma-1-caso-de-febre-do-nilo-no-brasil.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2014/12/ministerio-da-saude-confirma-1-caso-de-febre-do-nilo-no-brasil.html
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ALERTA DE PESTE BUBÔNICA NO CEARÁ É FALSO, DIZ GOVERNO 
15/06/17, 10:07 

Uma nota técnica divulgada pela Secretaria de Saúde do Ceará sobre a peste bubônica no estado 
causou confusão nas redes sociais nesta terça-feira (13). 

Segundo a pasta, ao contrário do que foi interpretado por alguns veículos de imprensa, o 
estado não tem focos da doença atualmente e o relatório tinha apenas o objetivo de esclarecer os 
governos municipais sobre o tema. 

A nota, publicada nesta segunda-feira (12), afirma que a vigilância deve ser prioritária em 42 
cidades do estado. 

Segundo Vivian Gomes, assessora técnica do Núcleo de Controle de Vetores da Secretaria de 
Saúde do Ceará, esses locais foram considerados como prioritários por que, em algum momento do 
passado, eles já abrigaram roedores que portavam pulgas infectadas pela doença. 

Por isso, de acordo com ela, a ideia da nota era detalhar aspectos de vigilância nessas áreas 
para evitar o reaparecimento da doença em humanos. 

De acordo com a nota, a eventual “persistência desses focos” nessas cidades “deve ser 
considerada uma ameaça real e permanente de acometimento humano nessas regiões, que pode 
estender-se para outros lugares, inclusive centros urbanos, tornando-se imperativo que os técnicos 
de saúde estejam preparados para lidar com o problema”. 

A Secretaria da Saúde do Ceará afirmou que o último caso de peste humana no estado foi 
confirmado em 2005 no município de Pedra Branca. E, por ora, não há indícios de um novo surto da 
doença na região. 
 
Peste negra 

Também conhecida como peste humana, a peste bubônica é uma doença infecciosa 
 transmitida  por meio de uma bactéria presente em pulgas alojadas em roedores, como ratos. 
Os sintomas da peste bubônica em humanos são abatimento, dores de cabeça e no corpo, vômitos, 
pulso acelerado, arrepios de frio, febre alta e bubões. No século 14, a epidemia da peste negra, 
causada pela bactéria, levou milhares de pessoas à morte na Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

http://cidadeverde.com/noticias/249900/alerta-de-peste-bubonica-no-ceara-e-falso-diz-governo
http://cidadeverde.com/noticias/249900/alerta-de-peste-bubonica-no-ceara-e-falso-diz-governo
http://cidadeverde.com/noticias/249844/peste-bubonica-deixa-ceara-em-estado-de-alerta
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ANVISA DETERMINA SUSPENSÃO DE USO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINA CONTRA ROTAVÍRUS 
16/06/2017 às 16:47 

 

De acordo com a agência foi identificada desvio de qualidade na vacina em decorrência da “perda de 

integridade das bisnagas, durante o processo de fabricação" 

 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da distribuição e 

do uso de 16 lotes da vacina Rotarix, imunizante oral utilizado para a proteção contra diarreia e 
vômito causados pela infecção por rotavírus humano. A decisão foi publicada hoje (16) no Diário 
Oficial da União (DOU). De acordo com a agência foi identificada desvio de qualidade na vacina em 
decorrência da “perda de integridade das bisnagas, durante o processo de fabricação, que resultou 
no vazamento das bisnagas contendo a vacina”. 

As vacinas, fabricadas pela empresa GlaxoSmithkline, na Bélgica, são distribuídas no país pelo 
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos. Além da suspensão, a Anvisa também 
determinou o recolhimento dos lotes com data de validade vigente que ainda estiverem disponíveis 
no mercado. 
 
Perivasc 

A Anvisa também determinou a suspensão da importação, distribuição, comercialização e 
uso do medicamento Perivasc (diosmina + hesperidina), utilizado no tratamento das manifestações 
da insuficiência venosa crônica, como varizes, sequelas de tromboflebites e úlceras varicosas. 

O medicamento é fabricado pela empresa espanhola Kern Pharma e importado para o Brasil 
pela Eurofarma Laboratórios S.A. Segundo a Anvisa, a inspeção realizada no período de 6 a 20 de 
janeiro deste ano considerou insatisfatórios os procedimentos para a elaboração do produto. O 
laudo para a suspensão da importação, distribuição e comercialização do produto se baseou nas 
“não conformidades detectadas durante inspeção para verificação de Boas Práticas de Fabricação na 
empresa”. Com a decisão, a empresa importadora deverá recolher os medicamentos que ainda 
estiverem em circulação no mercado. 
 
Álcool Flop's 

Outro produto que teve suspensa sua distribuição, comercialização e uso foi o Álcool Flop’s 
46, fabricado por Indústria e Comércio de Produtos Químicos Tangará Ltda. Laudo da Fundação 
Ezequiel Dias (Funed-MG) verificou que o lote 003 apresentou resultado insatisfatório em ensaio de 
teor alcoólico, aspecto e rotulagem. O estoque do lote do produto deverá ser recolhido pelo 
fabricante. 
 

 

http://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/anvisa-determina-suspensao-de-uso-e-distribuicao-de-vacina-contra-rotavirus
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18/06/2017 às 13:21 

 

NOVO MEDICAMENTO REDUZ TEMPO DE TRATAMENTO DOS PACIENTES COM MALÁRIA 

 

Somente no Amazonas, conforme dados da FVS, foram registrados 24.020 casos da doença de 

janeiro a maio deste ano 

 ‘Presente grego’ da época da colonização do País, a malária ainda ‘reina’ no território brasileiro, 
restrita a região amazônica. Somente no Amazonas, conforme dados da Fundação de Vigilância 
Sanitária (FVS), foram registrados 24.020 casos da doença de janeiro a maio deste ano, um total de 
48% do que foi contabilizado nos doze meses de 2016 (49.928 casos). 

Os dados assustam, mas o Brasil já é considerado área de intensidade baixa a modernada da 
transmissão e a luta contra a forma mais comum da doença no país (causada pelo Plasmodium Vivax) 
ganhou reforço, diante dos resultados positivos dos testes clínicos realizados com a tafenoquina. A 
nova droga promete prevenir as recaídas, que dão o ‘gás’ no levantamento dos casos. 

A promessa é possível porque o novo medicamento é utilizado em uma única dose, no 
primeiro dia de tratamento, ao contrário do esquema da primaquina (droga utilizada hoje em dia). 
Conforme o pesquisador da gerência de malária Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira 
Dourado (FMT-HVD), Wuelton Monteiro, que fez parte do centro de estudos sobre o medicamento, o 
medicamento atual pode ser prescrito tanto durante sete dias quanto para um período de 14 dias. 
No Brasil, adota-se o esquema de sete dias. “O problema de um longo período é que as pessoas 
abandonam o tratamento. Os pacientes com malária estão com febre, fraqueza e uma série de 
sintomas desagradáveis, mas quando começam a fazer tratamento e dois dias depois não sentem 
mais nada, já acham que podem parar. A tafemaquina vem pra evitar este problema. Não depende 
só da boa vontade do paciente”, explica. 

O bacharel em Direito Bruno Costa, 26, reconhece que nunca foi um paciente exemplar. 
“Sempre esquecia de seguir as orientações médicas. Quando melhorava, acabava relaxando”, 
pontua. Ao todo, Costa foi diagnosticado cinco vezes com malária. 
 
Parasita 

Apesar da malária também ser causada pelo Plasmodium Falciparum,  o plasmodium vivax é 
responsável pela grande maioria dos casos no Brasil. Do total de registros da doença nos cinco meses 
deste ano, 89,98% foram causados pelo parasita (21.420). 

De acordo com Monteiro, a vivax tem capacidade de levar a recaídas, enquanto a outra não 
tem, embora seja mais grave. “Depois do primeiro episódio no paciente com este tipo de malária, 
alguns parasitas ficam latentes, dormindo nas células do fígado. Depois de meses ou anos até anos, 
estes parasitas, por algum mecanismo que ninguém ainda conhece direito, começam a se multiplicar 
novamente, caem no sangue de novo e levam a um novo episódio de malária. A tafemoquina vai no 

http://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/novo-medicamento-reduz-tempo-de-tratamento-dos-pacientes-com-malaria
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fígado e mata estas formas dormentes. Aí esta pessoa não terá mais recaídas, podendo dizer que o 
indivíduo teve a cura radical, tanto das formas do sangue quanto do fígado”, assevera. 

O pesquisador ressalta que o tratamento com a cloroquina permanece, medicamento que 
mata as formas do sangue.  “Mas para chegar a cura radical, é preciso usar a droga que mata as 
formas escondidas lá no fígado. Hoje, isto acontece com a primoquina, mas, no futuro, 
provavelmente será a tafemoquina, que mata em único comprimido as formas latentes no fígado”, 
destaca. 

Com os resultados dos testes feitos em humanos, os responsáveis pela droga podem solicitar 
o registro junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para permitir o uso do 
medicamento no País. A previsão é que o processo regulatório ocorra no período de pelo menos três 
anos. 
 
Grupo de Estudos 

Participaram da pesquisa, os centros de estudo do Brasil, da Indonésia, da Tanzânia, da 
Tailândia e do Peru. O resultado da pesquisa foi apresentado na “6ª Conferência Internacional sobre 
Pesquisa de Plasmodium vivax”, que aconteceu na capital. 
 
Contra-indicações 

A tafenoquina tem características semelhantes a primaquina, por isso as mesmas 
contraindicações 

Gestantes estão na lista dos pacientes que não podem receber o medicamento, assim como 
menores de seis meses de idade. 

Pessoas com deficiência de G6PD (Glicose-6-Fosfato Desidrogenase) também não podem 
fazer uso da droga 

100 - Pacientes fizeram parte do grupo de estudo em Manaus. O estudo com a nova droga foi 
coordenado pelas empresas Medicines for Malaria Venture (MMV) e Glaxo Smith Kline (GSK), e 
financiado pela Fundação Bill & Melinda Gates. A pesquisa aconteceu de 2014 a 2016. 
 
 
 


