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Notícias internacionais

Proteína que desempenha um papel
fundamental na inibição da replicação do
vírus da gripe abre possibilidades para um
novo medicamento.

Pesquisadores do UT Southwestern Medical Center identificaram o
novo papel da proteína chamada TAO2 como um inibidor do vírus
influenza para evitar que ele se replique. A gripe adoece milhões de
pessoas em todo o mundo todos os anos e causa a morte de centenas
de milhares.
A equipe descobriu que a proteína TAO2 também tem um papel
crítico a desempenhar na regulação da montagem e função do
speckle nuclear. A Dr. Beatriz Fontoura disse que o TAO2 é essencial
para manter a integridade física e a função dos speckles nucleares,
que podem ser adversamente afetados quando o vírus da gripe
começa a se replicar nesses compartimentos.
As descobertas revelam que a regulação negativa dos níveis de TAO2
ou sua atividade de quinase pode inibir a replicação do vírus influenza
sem causar efeitos tóxicos à célula hospedeira.
As descobertas do estudo revelam novas estratégias para interferir
na replicação do vírus influenza que abrirão oportunidades para

desenvolver novos antivirais contra o vírus da gripe.

Vestígios do vírus da poliomielite
encontrados em esgotos de Londres.

Os vestígios do vírus da poliomielite foram encontrados entre fevereiro
e março deste ano em amostras recolhidas durante uma análise de
rotina a uma estação de tratamento de esgotos, a Beckton Sewage
Treatment Work, em Londres.
As autoridades de saúde declararam a existência de um "incidente
nacional", temendo que o vírus se possa espalhar pelo Reino
Unido pela primeira vez em quase 40 anos. A Grã-Bretanha erradicou a
doença em 2003, sendo que o último caso selvagem foi detetado em
1984.
Na origem pode estar uma pessoa que recebeu a vacina via oral contra
a poliomielite, que inclui uma versão viva do vírus que não causa
doença, no Paquistão, Afeganistão ou Nigéria e viajou para o Reino
Unido no início deste ano.

Link: https://www.jn.pt/mundo/vestigios-do-virus-da-
poliomielite-encontrados-em-esgotos-de-londres-
14959840.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=tw
itter
Data da notícia: 22.06.22
Fonte: JN Portugal

Link:
https://www.sciencetimes.com/articles/38298/202
20621/protein-plays-key-role-inhibiting-flu-virus-
replication-opens-possibilities.htm
Data da notícia: 21.06.22
Fonte: Agência Brasil
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Bactéria causadora de febre tifoide se tornou
mais resistente, diz estudo.

As bactérias que causam a febre tifoide estão se tornando cada vez
mais resistentes a alguns dos antibióticos mais importantes para a
saúde humana. É o que revela um estudo publicado nesta terça-feira
(21) na revista The Lancet Microbe. A doença é um problema de saúde
pública global, causando 11 milhões de infecções e mais de 100 mil
mortes por ano.
Os autores do novo estudo realizaram o sequenciamento do genoma
completo em 3.489 amostras de S. Typhi obtidas de coletas de sangue
realizadas entre 2014 e 2019 de pessoas em Bangladesh, Índia, Nepal e
Paquistão com casos confirmados de febre tifoide. Uma coleção de
4.169 amostras de S. Typhi isoladas de mais de 70 países entre 1905 e
2018 também foi sequenciada e incluída na análise.
Segundo a pesquisadora da Fiocruz, o uso indiscriminado desses
medicamentos por instituições de saúde, pela população e em práticas
agropecuárias tem contribuído para o aumento da resistência.

Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/bacteria-
causadora-de-febre-tifoide-se-tornou-mais-
resistente-diz-estudo/
Data da notícia: 22.06.22
Fonte: CNN Brasil
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Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia
/mundo/2022/06/terremoto-no-leste-do-
afeganistao-deixa-quase-mil-mortos.html#
Data da notícia: 22.06.2022
Fonte: Diário de Pernambuco

Terremoto no leste do Afeganistão deixa quase
mil mortos.

Quase mil pessoas morreram em um terremoto que afetou nesta
quarta-feira a região leste do Afeganistão, anunciaram as autoridades
locais, que temem um balanço ainda maior.
“Até o momento, segundo as informações que temos, ao menos 920
pessoas morreram e 600 ficaram feridas", declarou em uma entrevista
coletiva o vice-ministro de Gestão de Desastres Naturais, Sharafuddin
Muslim.
O terremoto de 5,9 graus de magnitude aconteceu em uma zona
remota do leste do país, perto da fronteira com o Paquistão, onde a
população já vive em condições muito precárias.
O terremoto aconteceu a 10 km de profundidade, às 1H30, em uma
área de difícil acesso do leste do país, informou o Centro Geológico dos
Estados Unidos (USGS). Um segundo tremor de 4,5 graus aconteceu na
mesma área e quase no mesmo horário.
Os serviços de emergência do país, limitados há muitos anos em
número de funcionários e capacidade, não estão preparados para
enfrentar catástrofes naturais de grandes proporções.

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/bacteria-causadora-de-febre-tifoide-se-tornou-mais-resistente-diz-estudo/
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/mundo/2022/06/terremoto-no-leste-do-afeganistao-deixa-quase-mil-mortos.html


Recife,  22 de junho de 2022

Fiocruz: Covid-19 cresce e responde por
71,2% dos casos de síndrome.

Os casos de covid-19 continuam crescendo no país, desde meados
de abril, e já respondem por 71,2% das ocorrências de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG).
Segundo o boletim divulgado ontem (21), nas quatro últimas
semanas epidemiológicas analisadas, 3,5% dos casos de SRAG com
comprovação laboratorial deram positivo para influenza A, 0,3%
para influenza B, 12,7% para vírus sincicial respiratório e 71,2%
para Sars-CoV-2. Entre os óbitos, 2,6% foram por influenza A, 0%
para influenza B, 2,3% para vírus sincicial respiratório (VSR) e
91,9% para Sars-CoV-2.
Os dados apontam que este ano foram registrados 27.302 óbitos
de SRAG, sendo que, entre os que tiveram resultado laboratorial
positivo para algum vírus respiratório, 3,6% foram por influenza A,
0,1% influenza B, 0,7% de vírus sincicial respiratório (VSR) e 96,4%
de Sars-CoV-2.

Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/
saude/2022/06/fiocruz-covid-19-cresce-e-responde-
por-71-2-dos-casos-de-sindrome.html#
Data da notícia: 22.06.22
Fonte: Diário de Pernambuco
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Subvariantes da Ômicron resgatam a chance 
de lesão pulmonar, alerta infectologista.

Em entrevista à CNN Rádio, o infectologista Marcelo Otsuka fez um
alerta em meio à escalada de casos de Covid-19 no Brasil
novamente: “Essas subvariantes da Ômicron que estão circulando
resgatam a chance de lesões pulmonares.”
Segundo ele, que é vice-presidente do Departamento de
Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, a B.A.4 e a
BA.5 diferem da primeira cepa identificada da Ômicron.
Otsuka destaca que, neste momento, é essencial que se busque a
vacinação: “A dose de reforço confere proteção maior para
internação, casos graves e óbitos.”
Ele lembrou que “ao longo do tempo, a resposta imunológica tanto
para quem já se infectou, quanto para quem tomou a vacina
diminui.”
Na avaliação do infectologista, há dois caminhos que podem ajudar
a reverter o aumento de infecções e mortes por Covid-19: o
incentivo à vacinação e a busca ativa por quem está com doses
atrasadas.

Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/subvariantes
-da-omicron-resgatam-a-chance-de-lesao-pulmonar-
alerta-infectologista/
Data da notícia: 22.06.22
Fonte: CNN Brasil
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Pernambuco confirma mais de 2 mil casos de 
covid-19 em 24 horas.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta terça-
feira (21), 2.195 novos casos da covid-19.
Entre os confirmados da covid-19 nas últimas 24 horas, 22 (1%) são
casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 2.173 (99%)
são leves.
Com isso, Pernambuco totaliza 958.473 casos confirmados da
doença, dos quais 58.755 foram graves e 899.718 leves.
Também nesta terça, foram contabilizados seis óbitos, ocorridos
entre o dia 10 de agosto de 2020 e o último domingo (19).
Agora, são 21.820 mortes pela covid-19 em Pernambuco.
O estado enfrenta uma alta de casos de covid-19, após meses com
indicadores em baixa.
A melhor maneira de se proteger da forma mais grave é se
imunizando contra a doença. Na segunda (20), o Estado anunciou a
liberação da quarta dose da vacina para pessoas acima dos 40
anos.

Link: https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/saude-e-
bem-estar/2022/06/15029427-pernambuco-
confirma-mais-de-2-mil-casos-de-covid-19-em-24-
horas.html
Data da notícia: 21.06.22
Fonte: Folha de Pernambuco
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Ministério da Saúde confirma mais dois
casos de varíola dos macacos.

Ministério da Saúde notificou na terça-feira (21) mais dois novos
casos de varíola dos macacos no país, totalizando 11 confirmações
da doença. As novas detecções de contaminados pelo vírus
monkeypox foram feitas pelo Laboratório Adolf Lutz em São Paulo
por meio do método de isolamento viral.
Os dois pacientes são brasileiros, do sexo masculino, têm entre 36
e 38 anos, são residentes no estado de São Paulo e com histórico
de viagem para a Europa. Os dois apresentam quadro clínico
estável, não tem complicações e estão sendo monitorados pela
pelas Secretarias de Saúde do estado e do município.
No momento, o Brasil registra 11 casos confirmados, sendo sete
em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro.
Mais dez casos suspeitos permanecem em investigação. Dois dos
casos confirmados receberam alta e os outros seguem isolados e
em monitoramento.

Link:
https://www.cartacapital.com.br/saude/ministerio-
da-saude-confirma-mais-dois-casos-de-variola-dos-
macacos/
Data da notícia: 22.06.22
Fonte: Carta Capital

https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/saude-e-bem-estar/2022/06/15029427-pernambuco-confirma-mais-de-2-mil-casos-de-covid-19-em-24-horas.html
https://www.cartacapital.com.br/saude/ministerio-da-saude-confirma-mais-dois-casos-de-variola-dos-macacos/
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