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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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NOVA CANDIDATA A VACINA DA ZIKA É BARATA E FEITA EM PLANTA DE TABACO 
 
por O Globo  
09/08/2017 6:00 / Atualizado 09/08/2017 11:29 

 
         TEMPE, EUA — Desde que estourou a epidemia de zika no Brasil, em 2015, o mundo inteiro 
iniciou uma corrida científica em busca da vacina contra a doença. Diversas possibilidades de vacinas 
estão sendo testadas neste exato momento, mas, na manhã desta quarta-feira, a versão online do 
periódico "Scientific Reports" divulgou o relato de vacina mais segura e mais barata de se produzir do 
que as outras. 

A pesquisa é desenvolvida na Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, por 
uma equipe liderada por Qiang Chen, especialista viral do Instituto de Biodesign da instituição. Ele 
tem trabalhado na última década no desenvolvimento de vacinas para outros flavivírus, como a 
dengue e a febre do Nilo ocidental.  

— Nossa vacina [contra zika] oferece segurança aprimorada e potencialmente reduz os 
custos de produção mais do que qualquer outra alternativa atual, e com eficácia equivalente — 
destaca Chen. —Estamos muito entusiasmados com esses resultados. 
 
FEITA COM PLANTAS DE TABACO 

A vacina elaborada pela equipe de Chen tem sua produção feita a partir de plantas de 
tabaco, o que leva a um barateamento dos custos e torna bem mais rápida a fabricação. Muitas das 
vacinas existentes hoje — como a da febre amarela — são feitas dentro de ovos de galinhas, e isso 
faz com que a capacidade máxima de produção se limite à velocidade com que as galinhas botam 
ovos. Nas granjas dedicadas à produção dessas vacinas, não se consegue acelerar isso quando existe 
uma demanda maior por doses. Já se a vacina for obtida por meio de plantas, o aumento da 
produção fica mais fácil, porque essas plantas existem em maior quantidade e são mais acessíveis. 

Chen explica que a vacina desenvolvida por ele ataca uma parte essencial da proteína do 
vírus da zika, chamada de DIII, que desempenha um papel fundamental para o vírus infectar pessoas. 

— Todos os flavivírus têm um envelope de proteína na parte externa do vírus. Esse envelope 
tem três domínios: o III possui um trecho único de DNA para o vírus da zika, e nós exploramos isso 
para gerar uma resposta imunológica robusta e protetora — conta o cientista. 

Primeiro, ele e sua equipe cultivaram a proteína do envelope em bactérias, depois mudaram 
para plantas de tabaco — este tipo específico de planta já é usado há décadas na literatura médica 
para produção de vacinas. 

Depois de desenvolver material suficiente para o novo candidato a vacina, a equipe de Chen 
realizou experimentos de imunização em camundongos, que induziram anticorpos e respostas 
imunológicas celulares que demonstraram conferir proteção de 100% contra várias cepas de vírus da 
zika. 
 
INVESTIMENTO CRESCE 

Várias vacinas em potencial tiveram resultados promissores em testes iniciais com animais e 
humanos para combater a zika. No ano passado, a Food and Drug Administration (FDA), agência 
americana que regula medicamentos e tratamentos médicos, aprovou o primeiro teste em humanos 

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/nova-candidata-vacina-da-zika-barata-feita-em-planta-de-tabaco-21684816
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de uma candidata a vacina da zika. Além disso, está em andamento um ensaio clínico de US$ 100 
milhões, liderado por governo norte-americano. 

No entanto, atualmente, ainda não há vacinas licenciadas disponíveis para combater a zika. A 
enfermidade preocupa muito porque, se contraída por mulheres grávidas, pode provocar problemas 
de saúde congênitos nos bebês, como microcefalia. 

O tempo mínimo para que qualquer vacina seja produzida e colocada no mercado é, em 
geral, 10 anos. 
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APÓS SEQUENCIAMENTO GENÉTICO, ESTUDO REFORÇA QUE PERNILONGO PODE 
TRANSMITIR ZIKA 
 
Por Monique Oliveira, G1 

09/08/2017 13h07  Atualizado 10/08/2017 12h43 
 

Com a rápida expansão do zika em território brasileiro nos últimos anos, há um tempo pesquisas na 
Fiocruz tentam indicar se outros vetores -- além do Aedes aegypti -- são capazes de transmitir o vírus. 

A desconfiança maior recaiu sobre o pernilongo Culex quinquefasciatus que, como o Aedes, é comum 
em áreas urbanas. A Fiocruz, então, foi investigar se o mosquito é capaz de transmitir o zika – e, agora, após o 
sequenciamento genético parcial do vírus encontrado no mosquito, pesquisadores afirmam que há dados 
consistentes capazes de sugerir que o Culex é transmissor do zika em Recife. 

O estudo foi publicado nesta terça-feira (9) no "Emerging Microbes & Infections", publicação do grupo 
"Nature". 

"No Recife, a população de Culex é maior que a do Aedes. A hipótese era que, se o pernilongo fosse um 
vetor, isso poderia explicar o porquê do zika ter se espalhado com relativa rapidez aqui e no Brasil", aponta 
Gabriel Wallau, pesquisador da Fiocruz e um dos autores do artigo. 

A Fiocruz já sequenciou genoma do zika coletado em humanos. O artigo foi publicado na revista "PLos" 
em 2016. Agora, a diferença foi que o vírus sequenciado foi obtido de mosquitos coletados em Pernambuco. 
Semelhanças entre os dois sequenciamentos se somam ao corpo de evidências de que o Culex tem potencial 
para ser um vetor. 

Além disso, cientistas descreveram evidências microscópicas de que o vírus está se replicando na 
glândula salivar do Culex. Eles também identificaram várias sequencias genéticas do vírus em diferentes tecidos 
do mosquito com técnicas de biologia molecular. 

“Se a gente comparar com todos os artigos que saíram sobre o assunto, esse é o artigo mais completo, 
com o maior número de evidências", diz Wallau. 
O pesquisador aponta que é a primeira vez que se faz um sequenciamento genético do vírus a partir do Culex. O 
sequenciamento do Zika a partir do Aedes foi feito por um grupo nos Estados Unidos. 

O achado pode influenciar políticas públicas voltadas para o controle do mosquito. A Fiocruz agora 
pretende mapear o comportamento do pernilongo no meio ambiente para entender se o Culex de fato tem o 
mesmo poder de transmissão que o Aedes. 

 
Evidência anterior foi contraditória 

Até agora, pesquisas sobre se o pernilongo seria um possível vetor do zika foram dúbias -- enquanto 
alguns estudos demonstraram que o Culex não transmite o vírus, um artigo recente publicado no mesmo 
periódico indicou que o pernilongo coletado em áreas urbanas da China foi infectado com cepas locais do vírus 
zika. 

O pesquisador da Fiocruz explica que são muitas as razões para a inconsistência entre os estudos, e que 
diferenças na capacidade de um mosquito ser ou não vetor são comuns. 

Uma das explicações para essa diferença é a grande variabilidade genética entre os mosquitos -- o que 
influencia na capacidade tanto do Culex como do Aedes serem vetores. "Sabemos que características genéticas 
podem bloquear a capacidade do mosquito transmitir o vírus." 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/apos-sequenciamento-genetico-estudo-da-fiocruz-reforca-que-pernilongo-pode-transmitir-zika.ghtml
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Outro ponto são as diferenças geográficas. Alguns estudos coletaram Culex dos Estados Unidos, por 
exemplo, enquanto que os mosquitos do estudo da Fiocruz foram coletados em Recife. 

O grupo da Fiocruz de Pernambuco tem grande conhecimento sobre o comportamento do Culex, já 
que, em Recife, há um problema de saúde pública com a filariose, também conhecida como elefantíase e 
transmitida pelo pernilongo. A filariose tem por característica o inchaço de peles e tecidos. 

No Recife, já existe uma política pública de controle do Culex, que se multiplica em matéria orgânica. 
Uma das ações públicas para o controle do pernilongo é, por exemplo, um melhor manejamento do lixo 
orgânico na cidade. 
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CRIANÇA MORRE COM SUSPEITA DE FEBRE MACULOSA EM JACAREÍ 
Por G1 Vale do Paraíba e Região 

10/08/2017 19h22  Atualizado 11/08/2017 11h38 
 

Uma criança de um ano e quatro meses morreu com suspeita de febre maculosa, doença transmitida 
por carrapatos, nesta quinta-feira (10) em Jacareí. 

De acordo com a família, ela foi picada após brincar em um parquinho particular, no bairro Rio Abaixo, 
no dia 30 de julho. Os parentes encontraram o carrapato. Uma semana depois, a criança começou a passar mal, 
sentindo febre e dor de garganta. 

Inicialmente, a informação do hospital era de que a menina tinha dois anos. Nesta sexta, a família 
corrigiu a idade dela. 

A menina foi tratada com medicamentos para dor de garganta, mas não melhorou. Ela foi levada para 
o hospital o Hospital São Francisco na quarta-feira, onde ficou internada na UTI. De acordo com a unidade, ela 
fez um exame, que deu resultado positivo para a doença. Contudo, para confirmar o diagnóstico, seria 
necessário um segundo exame. 

A prefeitura informou em nota que foi notificada do caso na quarta-feira (9) e que uma coleta de 
sangue foi realizada no mesmo dia para a realização de exames que podem comprovar a doença. O resultado 
deve sair em dez dias e a prefeitura "continua acompanhando o caso para tomar as providências que sejam 
necessárias". 

O enterro para às 15h, no Cemitério Campo da Saudade. 
Casos 

A prefeitura não informou quantos casos da doença foram registrados na cidade neste ano. 
Segundo o Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo teve 63 casos de febre maculosa em 2016. 

Neste ano, seis foram registrados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/crianca-de-dois-anos-morre-com-suspeita-de-febre-maculosa-em-jacarei.ghtml
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SUS INCLUI TESTE RÁPIDO PARA DENGUE E CHIKUNGUNYA 
Por G1 

11/08/2017 08h10  Atualizado 11/08/2017 20h38 
 

O Sistema Único de Saúde incluiu em sua lista de procedimentos os aguardados testes rápidos para a 
detecção de dengue e chikungunya. Com o teste, não será necessário utilizar a estrutura laboratorial -- o que 
diminui os custos com a detecção. 

Ainda, a comprovação da infecção sai entre 20 e 30 minutos. 
A inclusão foi oficializada no Diário Oficial na quinta-feira (10). Para fazer o teste no SUS, é necessário 

apresentar sintomas relacionados às condições e ter o cartão do Sistema Único de Saúde, feito em qualquer 
unidade de saúde com a carteira de identidade. 

Desde 2016, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, determinou que os planos estão obrigados a cobrir os 
exames, embora alguns pacientes tenham relatado problemas com a cobertura. 

Os testes rápidos são importantes tanto para a detecção e tratamento precoce, quanto para a vigilância 
epidemilógica e os dados do governo, já que, com ele, será possível ter maior acuidade sobre a circulação dos 
vírus no País. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o investimento foi de R$ 76 milhões. Ao todo, foram adquiridos 
2 milhões de testes rápidos de dengue e 1 milhão de testes de chikungunya. Os gestores locais deverão solicitar 
os produtos à pasta, que repassa de acordo com o número de casos notificados. 

Por solicitação das regiões, o governo federal distribuiu15.300 testes rápidos de dengue e 32.480 para 
chikungunya nos estados do Ceará, Amazonas, Roraima, Piauí, Bahia, Minas Gerais e Goiás. Ainda estão 
disponíveis para distribuição 1,9 milhão unidades para a dengue e 967,5 mil para chikungunya. 

Vale destacar que as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) são as responsáveis pelo recebimento dos 
testes, armazenamento e distribuição para os municípios. 

O SUS já oferece testes rápidos para outras condições, como HIV e hepatite, que também podem ser 
detectadas em minutos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/sus-inclui-teste-rapido-para-dengue-e-chikungunya-em-lista-de-procedimentos.ghtml
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CONFIRMADA NONA MORTE POR FEBRE AMARELA NO ESTADO DO RIO 
Por: Agência Brasil em 11/08/17 às 19H45, atualizado em 11/08/17 às 19H36 

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na tarde de nesta sexta-feira (11) mais 
uma morte por febre amarela no estado. Agora, são nove as mortes causadas pela doença no Rio. A 
identidade, sexo ou idade da vítima não foi informada.      
 Até o momento, o Rio contabiliza 25 casos de febre amarela neste ano, depois de confirmado 
nesta sexta-feira mais um caso em Silva Jardim, cidade onde já foi registrado um caso com morte.
 A última morte por febre amarela no estado tinha sido de uma moradora de Nova Friburgo, 
na região serrana do Rio, que tinha contraído a doença em Casemiro de Abreu, na Baixada Litorânea, 
onde oito casos foram confirmados.        
 Em junho, tinha sido confirmada a oitava morte no estado: um morador de Macaé, na região 
norte, onde já se registraram quatro casos, com duas mortes. Em Porciúncula, houve dois casos de 
morte. Os demais casos de contaminação estão dispersos pelos municípios de Maricá, com duas 
mortes confirmadas, Casimiro de Abreu, com uma, Silva Jardim e Santa Maria Madalena, com um 
óbito, cada.           
 Em maio passado, a Secretaria de Saúde informou que ampliaria a vacinação contra a febre 
amarela em Petrópolis, também na região serrana, dentro da estratégia de priorizar os municípios 
mais vulneráveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/brasil/2017/08/11/NWS,37744,70,450,NOTICIAS,2190-CONFIRMADA-NONA-MORTE-POR-FEBRE-AMARELA-ESTADO-RIO.aspx
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PULGAS TÊM RESULTADO POSITIVO PARA PESTE NEGRA EM ALGUMAS PARTES DO 

ARIZONA 
Por G1 

13/08/2017 15h19  Atualizado há 30 minutos 

 

O Departamento de Saúde Pública dos condados de Coconino e Navajo, no Arizona, estão alertando a 
população após testes com pulgas darem positivo para a peste negra, doença que matou milhões de pessoas 
durante a Idade Média e ficou marcada como uma das mais devastadoras pandemias da história humana. 

"O Departamento de Saúde do Condado de Navajo está aconselhando o público a tomar precauções 
para reduzir o risco de exposição a esta doença grave, que pode estar presente em pulgas, roedores, coelhos e 
predadores que se alimentam desses animais. A doença pode ser transmitida a seres humanos e outros animais 
pela mordida de uma pulga infectada ou pelo contato direto com um animal infectado", informou a ABC News. 

Alguns dos cuidados indicados pelo departamento de saúde são: não manipular animais doentes ou 
mortos, usar antipulgas nos animais com frequência, usar repelente, evitar tocar em pulgas e roedores e usar 
luvas de borracha e outras proteções quando limpar ou escovar animais selvagens. 

Os sintomas da peste negra incluem dor de cabeça, febre, calafrios, fraqueza e inchaço dos gânglios 
linfáticos. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/pulgas-tem-resultado-positivo-para-peste-negra-em-algumas-partes-do-arizona.ghtml

