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Araraquara, 30 de agosto de 2016.

Período: Agosto de 2016.

Notícia: Vacina de dengue custa até R$ 915 em clinicas de SP
Reportagem: Gabriel Alves – 02/08/2016
Resumo: Uma semana após a autorização da venda da vacina da dengue no país, cada uma das
três doses pode ser encontrada por até R$ 305 em clinicas de São Paulo. Esse é mais do que o
dobro do preço pelo qual a fabricante, a multinacional francesa Sanofi, vende as doses da vacina
para distribuidores e clinicas de imunização – o preço cobrado por dose fica entre R$132,76 e R$
138,73.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/08/1797870-vacina-da-dengue-custa-ate-r-915em-clinicas-de-sao-paulo.shtml

Notícia: Livro conta brevíssima história de epidemia do vírus zika
Reportagem: Reinaldo José Lopes – 03/08/2016
Resumo: Será que não é cedo demais para tentar contar a história da epidemia de zika? Talvez,
mas o americano Donald Mc Neil Jr., 62, repórter de ciência e saúde do “New York Times” fez um
belíssimo rascunho dessa saga em seu novo livro, batizado de “Zika: The Emerging Epidemic”
(Zika: A Epidemia Emergente), ainda sem tradução no Brasil. Veterano de cobertura de doenças
infecciosas, em países pobres, McNeil Jr. conseguiu produzir uma mistura habilidosa de drama
humano, história de detetive e retrato dos bastidores da saúde pública no mundo.
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/08/1798263-livro-conta-a-brevissima-historia-daepidemia-do-virus-da-zika.shtml

Notícia: Epidemia de chikungunya cresce e deve sobrecarregar serviço de saúde
Reportagem: Claudia Colucci- 16/08/2016
Resumo: Com uma epidemia da febre chikungunya em curso, o Brasil já concentra 88% dos casos
confirmados da doença nas Américas, de acordo com o Opas (Organização Pan-americana de
Saúde). Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a chikungunya não tem cura, somente
medicação para alivio da febre e das dores intensas- e muitas vezes incapacitantes,
principalmente nas articulações de pés e mãos.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/08/1803365-epidemia-de-chikungunya-cresce-edeve-sobrecarregar-servico-de-saude.shtml

Notícia: EUA confirmam cinco casos de zika na turística Miami Beach, nos EUA
Reportagem: Claudia Colucci e Gabriel Alves – 19/08/2016
Resumo: A badalada Miami Beach, cidade turística de 91 mil habitantes da Florida (EUA), também
tem zika. Autoridades locais de saúde anunciaram nesta sexta feira (19) que cinco pessoas foram
infectadas na área central e turística da cidade. Outro “cluster”, casos que aconteceram em uma
mesma área, já havia sido detectado na cidade de Miami.
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/08/1804792-segundo-foco-de-zika-edetectado-na-turistica-miami-beach-nos-eua.shtml

Notícia: Destaque da Rio-16, parque histórico no Piauí vive pior crise.
Reportagem: Estelita Hass Carazzai- 21/08/2016.
Resumo: O guia aponta o dedo para o centro do animal pré-histórico , desenhado com traços
vermelhos em uma rocha da Serra da Capivara, no semiárido do Piauí. Um buraco branco se abre
na figura. “Isso aqui” é vandalismo, olha.” Bem no meio”, diz Carlos Siqueira de Souza, 44.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/08/1805281-destaque-da-rio-16-parquehistorico-no-piaui-vive-pior-crise.shtml

Notícia: Grupo aciona Supremo por direito a aborto se mulher tiver zika
Reportagem: Claudia Colucci- 24/08/2016.
Resumo: A Associação Nacional de Defensores Públicos ingressa nesta quarta-feira (24) com ação
no STF (Supremo Tribunal Federal) para pedir que grávidas afetadas pelo vírus da zika e que
estejam em “grande sofrimento mental” tenham direito ao aborto. Não consta na ação a
obrigatoriedade de comprovar microcefalia ou outros danos cerebrais no bebê – condição hoje
chamada síndrome congênita do zika.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/08/1806311-grupo-aciona-stf-por-direito-aaborto-se-mulher-tiver-zika.shtml

Notícia: EUA investem US$ 30 milhões contra zika
Reportagem: Reinaldo José Lopes – 26/08/2016.
Resumo: Um “campo de força” de baixo custo capaz de impedir a passagem de mosquitos,
sandálias tratadas com inseticida que evitam picadas de insetos por seis meses e uma armadilha
inteligente que identifica o Aedes aegypti pelo bater de suas asas estão entre os projetos de
combate ao vírus zika que receberão um total de US$ 30 milhões da Usaid, agência do governo
dos Estados Unidos de combate à pobreza. Usaid anunciou recentemente as primeiras 21
proposta vencedoras do programa (uma nova rodada de contemplados deve ser divulgada em
breve). Uma delas, a da armadilha inteligente, foi bolada por pesquisadores ICMC-USP (Instituto
de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos) e é a única ideia de cientistas
brasileiros a ser aprovada por enquanto.
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/08/1807045-eua-investem-us-30milhoes-em-projetos-contra-zika.shtml

Notícia: Descoberta da zika provocou mágoa entre pesquisadores.
Reportagem: Claudia Colucci- 29/08/2016.
Resumo: As descobertas científicas nunca são solitárias. Fazem parte de um amplo jogo de
quebra-cabeças em que vários pesquisadores concorrem simultaneamente. Essa regra é
recorrente na história da ciência e com a descoberta do vírus da zika no Brasil não foi diferente.
Houve muita solidariedade entre os cientistas brasileiros, mas sobram desavenças.
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/08/1807887-descoberta-da-zika-no-brasilprovocou-magoa-entre-pesquisadores.shtml

Notícia: Samarco, Vale e BHP admitem que obra provocou tragédia em Mariana
Reportagem: Estêvão Bertoni – 29/08/2016
Resumo: Pela primeira vez desde a tragédia de Mariana (MG), em novembro do ano passado, a
mineradora Samarco e suas controladoras, Vale e BHP Billiton, responsáveis pela barragem do
Fundão, reconheceram que a ruptura do reservatório ocorreu numa obra aberta no topo da
estrutura. O anúncio sobre as causas do desastre – que matou 19 pessoas e deixou um rastro de
destruição por todo o rio Doce até o litoral do Espirito Santo – foi realizado na tarde desta segunda
feira (29), em Belo Horizonte, com a presença dos presidentes da Samarco e da Vale e do diretor
comercial global da BHP.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/08/1808136-samarco-vale-e-bhp-admitem-queobra-provocou-tragedia-em-mariana.shtml
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