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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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RIO DE JANEIRO CONFIRMA DOIS CASOS DE SARAMPO 
09/07/2018 às 12h03 

 

Dois pacientes do Rio de Janeiro tiveram diagnóstico de sarampo confirmados pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), laboratório de referência do Ministério da Saúde. A informação foi divulgada 
hoje (9) pela Secretaria Estadual de Saúde. 

Os dois casos confirmados são alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), onde, até o final da semana passada, havia 13 casos suspeitos de sarampo. Esses 
estudantes participaram de um encontro com jovens de vários estados brasileiros na cidade de 
Petrópolis, na região serrana fluminense. 

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as autoridades sanitárias da cidade do Rio realizaram 
uma vacinação de bloqueio no dia 3 de julho, na Faculdade de Direito, localizada no centro da capi tal 
fluminense. 

A Secretaria de Saúde ressaltou que a proteção contra o sarampo faz parte das vacinas Tríplice Viral e 
Tetra Viral, disponíveis conforme calendário de vacinação do Ministério da Saúde para crianças entre 
12 e 15 meses. A cobertura vacinal contra a doença para crianças de 1 ano no estado é 95% . Devem 
ser vacinadas as crianças de até um ano e adultos de até 49 anos que não tenham sido imunizados. 
Aqueles que tomaram as duas doses da vacina não precisam tomar nova dose.  
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PERNAMBUCO CONFIRMA A 1ª MORTE POR ARBOVIROSE DE 2018 
13/07/2018 às 10h05 

A morte de uma mulher de 53 anos, moradora de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), 

é a primeira confirmação associada a arboviroses este ano em Pernambuco. O óbito ocorreu no dia 

21 de fevereiro e estava em investigação pelo Comitê Estadual de Discussão de Óbitos por Dengue e 

outras Arboviroses de Pernambuco. Foram feitas análises laboratoriais, além de uma avaliação 

domiciliar e hospitalar do caso, a fim de se descartar ou confirmar alguma arbovirose como causa da 

morte. 

De acordo com o primeiro Boletim de dengue, chicungunha e zika, divulgado pela Secretaria Estadual 

de Saúde (SES), revela a investigação de sete mortes suspeitas por arboviroses em Pernambuco. As 

notificações dos óbitos são de municípios do Grande Recife (Moreno, Paulista, Goiana e Jaboatão dos 

Guararapes - este último tem dois registros), da Mata Sul (Ribeirão) e do Agreste do Estado 

(Pesqueira). Além disso, um dos óbitos notificados este ano (menino de 1 ano, de Iguaracy, Sertão de 

Pernambuco) foi descartado como associado a arboviroses. 

Aumento de casos:  Além do registro da morte suspeita por arboviroses, o boletim divulgado nesta 

sexta-feira (13), apresenta um total de 13.006 pessoas que adoeceram este ano, no Estado, com 

sinais de dengue; outras 1.647 com quadro clínico semelhante a chicungunha; 486 com sintomas de 

zika. 
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FEBRE AMARELA MATOU 415 PESSOAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 11 MESES 

12/07/2018 às 13h56 

Entre 1º de julho de 2017 e 16 de maio deste ano, o Ministério da Saúde confirmou 1.266 casos de 
febre amarela no país e 415 mortes. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são as unidades da 
federação com mais casos. Permanecem em investigação 1.232 adoecimentos.  No DF, a Secretaria 
de Saúde — responsável por fazer os registros e informar o Ministério da Saúde — notificou 81 casos 
suspeitos da doença. Oito continuam em investigação e somente um foi confirmado. Em dezembro 

de 2017, um morador do Sudoeste morreu com a doença. 

Em Goiás, o Ministério da Saúde registrou 75 casos suspeitos de febre amarela. No estado vizinho, 31 
notificações continuam em investigação pelas autoridades sanitárias. Nenhum paciente recebeu o 
diagnóstico positivo até o momento. DF e Goiás centralizam os casos da doença no Centro-Oeste. 
Mato Grosso do Sul registrou 13 casos suspeitos. Duas pessoas ainda passam por exames para 

detectar a infecção. Mato Grosso notificou 14 casos e nenhum ainda foi confirmado.   

A situação mais crítica é a de Minas Gerais. Lá, 520 pessoas adoeceram e 177 morreram. Em São 
Paulo, 516 se infectaram, com 163 óbitos. O Rio de Janeiro registrou 223 doentes e 73 faleceram. O 
Espírito Santo e o DF registraram uma morte cada. No ano passado (de julho de 2016 até 28 
fevereiro de 2017), eram 576 casos e 178 mortes. Desde julho de 2017, casos de transmissão do vírus 
da febre amarela apareceram em áreas de grande contingente populacional e que não faziam parte 
da área de recomendação da vacina, que passou a valer para todo país.   Os sintomas da febre 
amarela são febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. A 
manifestação mais grave do mal compromete fígado e rins, provoca icterícia (olhos e peles 

amarelados), sangramentos e queda de pressão arterial.  

As fêmeas dos mosquitos Haemagogus e Sabethes são as transmissoras na área rural. Na cidade, 
o Aedes aegypti (o mesmo da dengue, da zika e da chicungunha) é o vetor. Nos últimos 10 anos, 245 
pessoas tiveram febre amarela no DF — recuo de 8,5% em relação à década anterior, quando 
ocorreram 268 infecções. No mesmo recorte de tempo, a vacina ficou mais popular. Cerca de 2,4 
milhões de habitantes receberam doses do imunobiológico entre 1997 e 2006. O número subiu para 
2,8 milhões entre 2007 e 2016. Alta de 15%. 

Quais os sintomas da doença? 

Causada por vírus, caracteriza-se por febre alta, pulso acelerado, cor amarelada em virtude do 
acúmulo de bílis no sangue, vômito negro e lesões no fígado e nos rins, que deixam de funcionar 

normalmente. 

Quando uma pessoa é contaminada, os sintomas aparecem depois de quantos dias?  

Em torno de três a cinco dias. E de forma súbita, com febre alta e dores no corpo.  
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Qual o prazo que preciso esperar para ser vacinado? 

Antes, a vacina era aplicada a cada 10 anos. Atualmente, o cronograma é diferente. A criança recebe 
uma dose aos 9 meses e o reforço aos 4 anos. Dessa forma, está imunizado para toda a vida. Os 
adultos que não sabem se tomaram duas doses tomam uma dose e uma década depois o reforço. 
Como os anticorpos do vírus atenuado do imunizante ainda circulam pe lo organismo, a pessoa pode 

ter sintomas da doença ou encefalite. É muito pequena essa possibilidade, mas existe.   

Quem não deve ser vacinado? 

A vacina é contraindicada para grávidas, idosos, pessoas com HIV, pacientes com leucemia e linfoma, 
além de em tratamento com quimioterapia e radioterapia, e alérgicos a ovos e ao antibiótico. 
Mulheres que amamentam crianças com menos de 6 meses devem ser submetidas a avaliação 

médica para analisar os riscos e benefícios da imunização. 

Por que o governo só faz campanhas quando há suspeitas de casos de febre amarela?  

A vacinação é permanente. A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário de imunização, 
assim como o sarampo, a paralisia infantil e outras. As doses estão disponíveis nos centros de saúde, 

independentemente de ocorrer um surto ou não.  
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PESQUISADORES ESPANHÓIS TRABALHAM EM VACINA GLOBAL CONTRA EBOLA  

11/07/2018 às 21h24 

Uma equipe de pesquisadores espanhóis está trabalhando em uma vacina global contra o vírus do 
ebola, que nos últimos anos causou estragos na África e inclusive um contágio na Espanha, anunciou 
um hospital de Madri nesta quarta-feira (11). 

Atualmente existe uma vacina, mas só contra uma das cinco cepas desta febre hemorrágica, a 
variedade conhecida como Zaire. A vacina rVSVSV-ZEBOV, sob licença do laboratório americano 
Merck & Co, foi administrada em maio passado na República Democrática do Congo (RDC), para 
evitar a repetição de uma epidemia que entre 2013 e 2016 deixou mais de 11.300 mortos na África 
Ocidental. 

O hospital público 12 de Octubre, em colaboração com outros dois centros madrilenhos, trabalha há 
meses com amostras de três pacientes tratados com sucesso na Espanha.  Rafael Delgado, o 
pesquisador principal, explicou à imprensa que a dificuldade está no fato de que o vírus se protege 
com proteínas que servem de escudo, e só expõe suas zonas vulneráveis durante um curto espaço de 
tempo, o que dificulta a ação do sistema imunológico. 

No entanto, os pesquisadores descobriram que os três pacientes tratados na Espanha tinham 
produzido em seu organismo anticorpos "muito efetivos" contra a doença, embora "em pequena 
quantidade" e só contra a variedade Zaire, com a qual se contagiaram. 

O objetivo a partir de agora, acrescentou Delgado, é produzir esses anticorpos em maior quantidade, 
e de uma forma em que sejam eficazes contra as cinco cepas do vírus. "O desafio é produzir estes 
anticorpos em maior escala, através de uma vacina", disse Delgado, chefe de microbiologia do 
Hospital 12 de Octubre. 

O pesquisador apontou que a equipe espera ter resultados dos testes realizados com ratos em um 
ano. Segundo ele, esta técnica que consiste em buscar a melhor forma de atacar os pontos 
vulneráveis dos vírus poderia dar pistas para combater outras doenças, como o HIV e a gripe.  
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ESTUDO BRASILEIRO PODE LEVAR À PRODUÇÃO DE NOVO REMÉDIO CONTRA MALÁRIA 

11/07/2018 às 16h42 

Um estudo brasileiro com uma nova molécula sintetizada pode fazer com que seja desenvolvido em 
alguns anos um novo medicamento contra a malária no país.  Embora o medicamento ainda não 
tenha sido produzido, os resultados dos estudos com essa molécula, até o momento, estão sendo 
positivos.  

“Tem um grande potencial para, quem sabe, no futuro, termos um novo medicamento para a 
malária”, disse o professor Rafael Victorio Carvalho Guido, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) 
da Universidade de São Paulo (USP), em entrevista à Agência Brasil. 

Os testes desenvolvidos mostram que a molécula é capaz de matar o parasita, e até mesmo a cepa, 
que vem sendo resistente aos medicamentos atuais usados no tratamento contra a malária.  O 
estudo é resultado de uma colaboração. Além de Rafael Guido, participam da pesquisa os 
professores Célia Garcia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 
(USD), Glaucius Oliva, da USP de São Carlos, e Carlos Roque Duarte Correia, da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), entre outros colaboradores. 

A molécula 
A pesquisa tem demonstrado que a molécula, derivada da classe das marinoquinolinas, tem 
apresentado seletividade e baixa toxicidade, atuando no parasita [o protozoário causador da malária] 
e não em outras células do hospedeiro. Ela foi desenvolvida no Centro de Pesquisa e Inovação em 
Biodiversidade e Fármacos (CIBFar) – um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) financiado 
pela Fapesp. O estudo também recebeu apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e do Instituto Serrapilheira. 

“Há alguns anos, o professor Roque já trabalha com uma classe de moléculas, produtos naturais 
marinhos, de bactérias marinhas, chamada de marinoquinolinas, e já havia sido publicado um 
trabalho, há algum tempo, sobre a atividade anti-infecciosa dessas moléculas”, explicou Guido. 

No entanto, os produtos naturais apresentavam ação moderada ou fraca contra os patógenos. Mas, 
para esse estudo, a potência das moléculas foi aumentada. O objetivo inicial foi aumentar a potência 
das moléculas porque elas eram fracas. "Precisamos de uma molécula que seja potente para matar o 
parasita e para poder ser um candidato. E conseguimos, finalmente, uma molécula que fosse 
bastante potente, de baixa concentração, ou seja, uma pequena quantidade dela que fosse capaz de 
matar o parasita”, disse Guido. “E, mais importante do que isso, a gente conseguiu fazer com que a 
molécula fosse seletiva, que matasse o parasita sem matar células ou serem tóxicas para células 
humanas”, acrescentou. 

Durante o estudo, os pesquisadores começaram a observar que, além disso, essa molécula também 
tinha outra vantagem: ela agia em mais de uma forma do parasita. “Conseguimos ver que essa 
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molécula não só matava essa forma [de parasita] que estava no sangue, como matava também a 
forma que estava no fígado”, disse o professor. 

A molécula tem conseguido, ainda, matar cepas resistentes aos principais medicamentos. 
Atualmente, o medicamento mais usado no tratamento da malária é a artemisina, que, embora seja 
eficaz, já está com os anos contados. “Embora a gente tenha tratamento para essa doença, e ele é 
eficaz, já temos começado a observar o surgimento de cepas resistentes a esse medicamento”, 
explicou Guido. 

Foi então que os pesquisadores descobriram outra vantagem da molécula. “Conseguimos ver que a 
malária, por ser um parasita que já está aqui há bastante tempo, consegue gerar resistência aos 
medicamentos atualmente em uso. Por isso, precisamos de novos tratamentos. Então, testamos 
contra cepas resistentes do parasita, aquelas que não são mais sensíveis ao medicamento. E 
conseguimos mostrar que essa molécula também conseguia matar esses parasitas resistentes. ” 

Desse modo, ressaltou Guido, há uma molécula potente para matar o parasita, que matava o 
resistente e era bastante seletiva. 

Testes 
Até agora, os estudos foram feitos em laboratório e testados também em camundongos afetados 
pela malária. Os estudos têm se concentrado na malária causada pelo protozoário  Plasmodium 
falciparum. “O grupo não tratado [de camundongos doentes] morria por volta dos 15 ou 20 d ias. E os 
camundongos que foram tratados sobreviveram durante os 30 dias de experiência, mostrando que a 
molécula era bastante tolerada pelo organismo e não chegou a ser tóxica. E o grupo tratado, além de 
ter sobrevivido durante esse período de estudo, tinha redução da carga de parasita no sangue”, 
destacou o professor, ao falar sobre o resultado dos testes em animais.  
 
Ainda são necessárias várias etapas – e anos de estudo e de testes – para que o medicamento seja 
testado em humanos e produzido. Os estudos, até agora, foram desenvolvidos com a forma mais 
letal da malária e ainda é preciso avaliar com outras formas do protozoário, como o Plasmodium 
vivax, mais prevalente no Brasil. “Não publicamos esses resultados ainda, mas conseguimos ver que 
essa molécula consegue matar o vivax também. ” 
 
De acordo com Guido, outra etapa necessária é desenvolver a parte farmacocinética do projeto – a 
reação do organismo ao medicamento, ou seja, melhorar as características desta molécula para que 
ela possa ser administrada via oral. “Ela tem que entrar no nosso organismo, ser absorvida pelo 
intestino e ser distribuída - porque o parasita está em toda a corrente sanguínea, ser metabolizada, 
eliminada, excretada. Estamos melhorando essas características das moléculas. ”  
 
“Se conseguir isso, aí se teria um candidato pré-clínico e só então chegaríamos aos estudos clínicos”, 
acrescentou o professor. Ele lembrou, porém, que todos esses processos e etapas ainda podem fazer 
com que sejam necessários entre 10 ou 15 anos até que o medicamento seja produzido. 
 
A malária 
A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea 
infectada do mosquito Anopheles. Segundo o Ministério da Saúde, qualquer pessoa pode contrair 
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malária, mas a cura é possível se a doença for tratada em tempo oportuno e de forma adequada. 
Contudo, a malária pode evoluir para forma grave e para óbito.  
Os sintomas geralmente associados à malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de 
cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica. Muitas pessoas sentem náuseas, vômitos, cansaço e 
falta de apetite. 

A doença mata, atualmente, cerca de 445 mil pessoas a cada ano, conforme dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). “Dividindo esse número pelo de minutos no ano, percebe mos a razão de 
[quase] uma morte [por malária] a cada minuto”, destacou Guido. A malária é a parasitose que mais 
mata no mundo. “Se não fizermos nada hoje, daqui a alguns anos vai matar muito mais”, 
acrescentou. 

A maior parte das mortes ocorre na África, e a maioria é de crianças. De acordo com o professor, 
entre as pessoas que morrem, 75% são crianças. “Então, esse estudo tem um impacto social 
imenso”, afirmou. 
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