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Notícia: Sem padrão entre Estados, mapa de ‘microcefalia’ no país é incerto. 

Reportagem: Natália Cancian – 01/02/2016 

Resumo:  Três meses após o governo decretar emergência devido ao avanço dos casos 

de microcefalia, o uso de diferentes critérios utilizados por Estados para informar dados 

ao Ministério da Saúde deixa dúvidas sobre o “mapa” real da expansão da doença no 

país. Na tentativa de apontar um cenário, a pasta criou em novembro um sistema para 

receber os dados e passou a fazer balanços semanais. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1735761-sem-padrao-entre-estados-

mapa-da-microcefalia-no-pais-e-incerto.shtml 

 

 

Notícia: Transmissão de vírus Zika por sexo é relatada nos EUA 

Reportagem: de São Paulo / de Brasília – 03/02/2016 

Resumo: Um caso de transmissão do vírus zika por relação sexual foi relatado no Estado 

americano do Texas na segunda feira (1º), segundo o jornal “The New York Times”. O 

departamento de saúde do condado de Dallas afirmou que o paciente foi infectado com 

o vírus após ter feito sexo com um indivíduo contaminado que havia retornado da 

Venezuela, onde o vírus circula através do mosquito Aedes aegypti. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1736470-transmissao-de-virus-zika-

por-sexo-e-relatada-nos-eua.shtml 
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Notícia: Com alta de dengue, cidades ‘caçam’ médicos e ‘montam’ hospitais 

Reportagem: Marcelo Toledo – 04/02/2016 

Resumo: Com o avanço da dengue e o medo da zika, prefeituras pelo país estão 

buscando médicos e montando hospitais de campanha para tratar pacientes infectados 

pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite as duas doenças. A medida está sendo 

adotada em cidades de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e do Paraná que 

tentam atender à alta demanda de pacientes com sintomas de dengue da rede pública. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1736741-com-alta-de-dengue-

cidades-cacam-medicos-e-improvisam-hospitais.shtml 

 

 

Notícia: Avanço de casos de microcefalia não justifica defender aborto, diz CNBB 

Reportagem: Natália Cancian – 05/02/2016 

Resumo: A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) criticou nessa quarta feira 

(4) a proposta de aborto para os casos de microcefalia e disse que o alerta das 

organizações de saúde frente a suspeita de relação com vírus da zyka não justifica 

defender a interrupção da gravidez. Na última semana, grupos que defendem o direito 

das mulheres em optar pelo aborto anunciaram que pretendem levar o tema ao STF 

(Supremo Tribunal Federal). 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1736949-avanco-de-casos-de-

microcefalia-nao-justifica-defender-aborto-diz-cnbb.shtml 

 

 

Notícia: Vírus ativo da zika é encontrado na saliva; ministério sugere cautela 

Reportagem: Lucas Vettorazo – 06/02/2016 

Resumo: Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, órgão vinculado ao Ministério da 

Saúde, detectou a presença do vírus ativo (com potencial para causar infecções) em 

amostras da saliva e urina. A descoberta, divulgada nessa sexta feira (5), levou Fiocruz a 

recomendar que grávidas evitem circular em ambientes com aglomerações, 

compartilhar talheres e copos e até beijar pessoas com suspeita da doença. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1737166-fiocruz-admite-

possibilidade-de-transmissao-da-zika-por-saliva-e-urina.shtml 
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Notícia: São Paulo tem  disparada de casos confirmados  de dengue 

Reportagem:  Fabrício Lobel – 11/02/2016 

Resumo:  O ano de 2016 começou com a disparada de casos de dengue na cidade de São Paulo. Nas três 

primeiras semanas, quase 30 novas pessoas por dia tiveram a doença comprovada na capital paulista, um 

aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2015, quando a dengue já havia batido todos os 

recordes. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1738523-com-disparada-da-dengue-sp-confirma-30-

novos-casos-da-doenca-por-dia.shtml 

 

 

Notícia: Registros de dengue crescem 48% no país 

Reportagem: Natália Cancian – 12/02/2016 

Resumo: Apenas nas três primeiras semanas desse ano, a quantidade de casos de dengue alcançou  73,872 

notificações no país. O número representa um crescimento de 48%  em relação ao mesmo período do ano 

passado, quando havia 49.857 registros. Ao todo 15 estados tiveram aumento nos casos de dengue nos 

primeiros 20 dias de 2016 em relação ao mesmo período de 2015 – ano em que foi registrada a pior 

epidemia da doença no país. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1738753-nos-primeiros-20-dias-do-ano-casos-de-

dengue-crescem-48-e-chegam-a-73-mil.shtml 

 

 

Notícia: Governos gastam menos contra epidemia 

Reportagem:  De Brasília, de Salvador , de Ribeirão Preto – 16/02/2016 

Resumo:  No  ano em que o país atingiu recorde de casos de dengue e entrou em alerta devido ao avanço 

do vírus da zika, os gastos do governo federal e da maioria dos Estados com vigilância epidemiológica ( 

atividade de prevenção e controle de doenças) caíram. Levantamento da Folha aponta que, além da própria 

União, houve queda dos investimentos de pelo menos 17 Estados e no Distrito Federal. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1739898-governos-gastam-menos-contra-

epidemias.shtml 
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Notícia: Dengue repete rota pelo interior paulista 

Reportagem:  Jairo Marques – 17/02/2016 

Resumo:  O primeiro detalhamento dos casos de dengue no Estado de São Paulo deste ano revela a 

repetição de um padrão: regiões do interior que enfrentaram grandes surtos da doença em janeiro de 2015 

estão novamente com ocorrências significativas. Nas porções noroeste, norte e centro-oeste do Estado que 

sofreram grandes epidemias no primeiro trimestre do ano passado, cidades como Araçatuba, Araraquara e 

Hortolândia, por exemplo já terminaram janeiro com ao  menos 140 casos da doença. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1740208-dengue-repete-rota-pelo-interior-

paulista.shtml 

 

Notícia: Recomendação da OMS reacende disputa sobre aedes transgênico 

Reportagem: Emílio Sant’anna – 20/02/2016 

Resumo:  A recomendação da OMS ( Organização Mundial da Saúde), nesta semana, para que os países 

testem mosquitos transgênicos para combater a expansão do vírus zika reacendeu uma disputa entre os 

defensores da estratégia e os que veem nos organismos geneticamente modificados um perigo ao 

ambiente e à saúde pública. Cientistas, ambientalistas e interessados em produzir o Aedes aegypti se 

dividem sobre a questão. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1741384-recomendacao-da-oms-reacende-disputa-

sobre-aedes-transgenico.shtml 

 

 

Notícia: SP tem 24 distritos com epidemia de dengue há dois anos. 

Reportagem:  Eduardo Geraque e Fabrício Lobel – 22/02/2016 

Resumo: Nos últimos 2 anos , 24 dos 96 distritos da capital paulista registraram dados epidêmicos de 

dengue. O cenário tende a se repetir mais uma vez nos próximos meses. Em locais como Rio Pequeno ( na 

zona oeste) e Brasilândia ( zona norte), a epidemia de dengue tem virado  rotina a cada fim de verão. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1741741-sao-paulo-tem-24-distritos-com-epidemia-de-

dengue-ha-dois-anos.shtml 

 

 

Notícia: Governos pretendem transformar vacina contra dengue em antizika 

Reportagem: Fabrício Lobel e Eduardo Geraque- 23/02/2016 

Resumo: Os governos federal e  de São Paulo pretendem aproveitar uma vacina contra a dengue que está 

em fase final de testes para criar um imunizante único – que além de evitar os quatro tipos da doença, seja 

ainda antizika. A aposta foi divulgada nesta segunda – feira (22) pela presidente Dilma Rouseff (PT) e por 
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integrantes da gestão Geraldo Alckmin (PSDB), no evento em que a União liberou R$100 milhões para a 

terceira e última etapa de testes da vacina contra a dengue desenvolvida pelo instituto Butantã, do governo 

paulista. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1742032-com-17-mil-voluntarios-comeca-ultima-fase-

de-testes-de-vacina-contra-dengue.shtml 
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O "Clipping do Meio Ambiente" é um serviço oferecido pelo CEAM - Centro de 

Estudos Ambientais, ligado ao Programa de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente da Uniara com o objetivo de promover ações de 

educação ambiental. Recebem este informativo os docentes constantes do 

cadastro institucional do CEAM e pessoas que o solicitaram ou foram indicadas 

pelos nossos leitores. Este Clipping não pode ser considerado como SPAM porque 

inclui uma forma de ser removido e a nomeação dos responsáveis. Caso não 

queira mais recebê-lo, favor enviar e-mail para ciepesquisa@uniara.com.br 

ou ceam@uniara.com.br e solicitar sua exclusão da lista de contatos. V. Sa. 

poderá também acessar o "Clipping do Meio Ambiente" no 

site http://www.uniara.com.br/extensao-a-comunidade/meio-ambiente/clipping-

ambiental/  ou através da versão impressa disponível na biblioteca da Uniara, 

Unidade I. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para os e-

mails ciepesquisa@uniara.com.br ou ceam@uniara.com.br. 
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