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A peste, infecção pela Yersinia pestis, é uma zoonose de
roedores e suas pulgas que pode afligir o homem e outros
mamíferos: lagomorfos, marsupiais, insetívoros, carnívoros
domésticos (cães, gatos) e silvestres (raposas, onças,
ursos), caprinos, camelos e primatas não humanos. A
doença pode determinar significativos impactos nos
sistemas de saúde, pondo em risco a estabilidade social e
por sua rápida disseminação e transcendência, como nos
casos de peste pneumônica, pode gerar emergências de
saúde pública internacional, o que exige notificação à
Organização Mundial de Saúde. No Brasil a zoonose
mantém-se de forma silenciosa em focos naturais em nove
Estados (PE, CE, BA, PB, PI, RN, AL, MG e RJ). A
vigilância permanente das áreas focais é indispensável
para detecção precoce de qualquer atividade pestosa e seu
controle imediato através de pronto diagnóstico e
tratamento dos doentes e desencadeamento de medidas
oportunas contra os vetores e reservatórios. O nosso
objetivo foi mostrar a contribuição do Serviço de Referência
Nacional em Peste (SRP) do Instituto Aggeu Magalhães (IAM) –
Fiocruz/PE na vigilância e controle da peste em 2017.
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Principais ações desenvolvidas: Análises sorológicas em 314
amostras e bacteriológicas e moleculares em 95; Produção de
GV/F1 (480 ml), soro normal de coelho (310 ml); Fornecimento de
insumos para diagnóstico da peste aos laboratórios da rede
(LACEN) dos estados de MG, AL, CE e PE: antígeno F1 (92 mg),
GV/F1 (285 ml), soro normal (101 ml) e antissoros (41ml);
Manutenção da coleção de culturas de Y. pestis (Fiocruz-CYP),
fornecimento de DNA para grupos externos de pesquisa e
alimentação do banco de dados sobre a coleção (CONCEPAS);
Revisão taxonômica de roedores; Capacitação teórico-prática para
profissionais das SES/BA e SES/MG; Desenvolvimento e avaliação
de antígenos F1 recombinantes de Y. pestis para o diagnóstico da
peste; Divulgação das atividades e resultados em eventos
científicos e publicações em periódicos científicos.
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O SRP continua contribuindo para a vigilância e controle da peste no
País através de assessoramento as Secretarias de Saúde e a rede de
Laboratórios do MS, realizando pesquisas e prestando serviços
especializados, além de capacitar recursos humanos, produzir
insumos estratégicos para diagnóstico, suprindo as necessidades
nacionais.

METODOLOGIA
Levantamento de dados secundários da atividades do
SRP do IAM/ Fiocruz/PE: produção e fornecimento de
insumos; diagnóstico sorológico, bacteriológico e
molecular; capacitações; fornecimento de amostras;
revisão taxonômica de roedores e desenvolvimento e
avaliação de antígeno recombinante durante do ano de
2017.
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