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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 emergência em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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RESULTADOS EM FETOS COM MICROCEFALIA INDICAM INFECCÇÃO POR ZIKA VÍRUS 
Publicado em 16/11/2015, às 22h49 

Resultados preliminares de exames feitos em dois fetos com microcefalia trazem fortes indícios de 
que houve infecção por zika vírus, apurou o Estado. Os testes foram feitos a partir da análise de 
líquido amniótico de dois bebês de Campina Grande. O material foi coletado pela neuropediatra 
Adriana Melo, que vem acompanhando desde o início do surto casos de paciente com a 
malformação. A análise foi feita no Laboratório da Fiocruz, do Rio. 

A confirmação do resultado é aguardada para esta terça-feira, quando o Ministério da Saúde deve 
apresentar números atualizados do surto. Até sexta-feira, haviam sido contabilizados pelo menos 
250 casos da doença nos Estados de Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí. 

Questionado sobre a análise da Fiocruz, o Ministério da Saúde não confirmou a informação. Afirmou 
em nota não haver análises finalizadas e que qualquer conclusão neste momento é precipitada 
"Todas as hipóteses serão minuciosamente avaliadas para não se incorrer em erro", informou a 
pasta. Para alguns especialistas ouvidos pelo Estado, seria necessário a avaliação de um número 
maior de exames para poder fazer com segurança uma conexão entre a infecção do zika vírus e o 
aumento de casos de microcefalia. Dois exames em meio a um grande número de pacientes não 
seriam suficientes.  

O aumento de microcefalia nos Estados do Nordeste começou a ser notado em agosto. Em 
Pernambuco, o número de nascimentos contabilizados este ano é 15 vezes maior do que a média 
anual registrada no período 2010-2014. Exames preliminares feitos nas gestantes e nos bebês não 
indicou, até agora, uma forte relação entre a microcefalia e infecções que tradicionalmente 
provocam esse tipo de malformação, como toxoplasmose, citomegalovírus. Pesquisadores 
começaram a levantar a hipótese de relação com o zika vírus diante dos relatos das gestantes.  

Boa parte delas informou ter apresentado febre baixa, coceiras e vermelhidão (sintomas clássicos 
de zika) nos primeiros meses de gravidez. Tais manifestações ocorreram justamente no período em 
que Estados do Nordeste enfrentavam epidemia por zika vírus - um arbovírus, transmitido pela 
picada do mesmo vetor da dengue, o Aedes aegypti. Mostras de sangue das gestantes e dos bebês 
com microcefalia - um malformação até agora rara, que pode levar à deficiência mental, crises de 
epilepsia, problemas de coordenação, audição e visão - tentam identificar as causas da doença.  

Até agora, a maior dificuldade dos pesquisadores era encontrar traços de algum agente infeccioso 
que poderia ter levado à malformação. Isso porque o contato com vírus teria ocorrido há vários 
meses. Os exames realizados buscam identificar fragmentos do DNA do vírus, um exame trabalhoso. 
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DETECÇÃO DE ZIKA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO FEITA PELA FIOCRUZ É INÉDITA NA CIÊNCIA 

18/11/2015 05h00  

A descoberta feita pelo Laboratório de Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC-Fiocruz) de que o 
zika vírus é capaz de atravessar a barreira placentária e chegar até o líquido amniótico, fluido que 
envolve o feto durante a gravidez, é inédita na ciência mundial. 

Resultados de testes feitos no líquido amniótico de duas gestantes que tiveram contato com o zika 
vírus e cujos bebês foram diagnosticados com microcefalia por exames de ultrassonografia foram 
divulgados nesta terça-feira (17) em coletiva de imprensa convocada pelo Ministério da Saúde. Na 
ocasião, representantes da pasta disseram que a expansão de casos de zika vírus é a "principal 
hipótese" para explicar aumento da ocorrência de microcefalia no Nordeste. 

 “Em termos científicos, a descoberta é extremamente relevante. Foi a primeira vez no mundo que se 
detectou a presença do zika em líquido amniótico”, diz Rodrigo Stabeli, vice-presidente de Pesquisa e 
Laboratórios de Referência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Ele explica que, como o vírus é muito novo em termos epidemiológicos (os primeiros casos no Brasil 
foram identificados em abril deste ano), ainda não se sabia se ele teria a capacidade de atravessar a 
barreira placentária durante a gestação. “A placenta é uma barreira natural que previne infecções 
por vírus e bactérias. Os testes mostraram que o zika tem a capacidade de atravessar essa barreira 
importante e se concentrar no ambiente gestacional no interior da placenta.” 

Zika vírus e microcefalia 
Com esse resultado, é possível afirmar que a microcefalia aconteceu concomitantemente à infecção 
do zika vírus no ambiente em que o feto está sendo gerado. “Como esse vírus tem uma manifestação 
importante no sistema nervoso, isso é uma forte evidência de que o vírus possa estar relacionado 
com a microcefalia, mas ainda é preciso olhar para mais casos e explorar novas correlações para 
confirmar esse achado", observa Stabeli. 

Segundo Stabeli, a descoberta também ajuda na compreensão da biologia e do desenvolvimento do 
vírus e traz informações importantes que podem ser usadas no combate das infecções virais por zika. 

Outro achado interessante foi que, nas duas gestantes, o vírus não estava mais presente em 
amostras de sangue e de urina, o que significa que o vírus, além de ter entrado no ambiente 
placentário, tinha conseguido permanecer neste ambiente enquanto já tinha sido eliminado no resto 
do organismo da gestante. 

Método de detecção 
Para confirmar a presença do zika no líquido amniótico, as amostras coletadas nas gestantes foram 
submetidas a um método chamado PCR (sigla para reação em cadeia da polimerase, em inglês). Essa 
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técnica permite amplificar o material genético do vírus presente na amostra, para que ele se torne 
detectável. Em seguida, foi feito um sequenciamento parcial do genoma do vírus, o que permitiu 
identificar que trata-se do zika originário da Ásia, e não da África. 

Um dos problemas a serem enfrentados em relação ao surgimento de casos de zika vírus no país é 
que, diferentemente do que ocorre com a dengue, por exemplo, ainda não há um teste padrão para 
diagnosticar a doença. “Como o zika é novo, não temos uma padronização nos testes. Para se ter 
certeza do diagnóstico, é preciso usar a técnica de PCR, que é complexa e não está disponível no 
mercado”, diz o pesquisador. 

No Brasil, somente três unidades da Fiocruz, além do Instituto Evandro Chagas, órgão vinculado ao 
Ministério da Saúde no Pará, têm a capacidade de fazer esse exame. 
“Esses laboratórios têm a missão de desenvolver um método melhor de diagnostico para suprir esse 
problema epidemiológico. A Fiocruz está preocupada em desenvolver metodologias que possam 
fazer testes mais confiáveis e menos complexos”, diz Stabeli 
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INSTITUTO FARÁ PESQUISA COM GESTANTES EM PERNAMBUCO 
Publicado em 19/11/2015, às 11h02 

 

O Instituto Aggeu Magalhães - unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Pernambuco – vai 
iniciar uma pesquisa com gestantes do Estado para identificar eventuais alterações no feto, como 
parte da estratégia para se comprovar a ligação entre zika vírus e microcefalia. O Estado apresenta 
o maior número de casos da doença no País - 268 nascimentos, a maior parte registrada nos últimos 
três meses. O número é 30 vezes maior do que a média anual do período 2010-2014. Em todo 
território nacional, nasceram 399 bebês com o problema, uma marca que já pode ser considerada 
epidemia. 

"Acreditamos que a prospecção é um medida essencial. Vamos acompanhar de perto essas mulheres. 
Isso torna mais fácil identificar qualquer tipo de alteração e torna mais ágil a associação com as 
causas do problema", avaliou o diretor do instituto, Sinval Brandão Filho. 

Nessa terça-feira (17), como adiantou o jornal O Estado de S Paulo, a Fiocruz do Rio identificou a 
presença do zika vírus no líquido amniótico de dois fetos na Paraíba com microcefalia. As gestantes 
analisadas haviam apresentado sintomas da zika. O resultado comprova a infecção da mãe para o 
feto. Embora muito importante, o achado, na avaliação do Ministério da Saúde, não é suficiente 
para garantir que a microcefalia foi provocada unicamente pelo vírus zika.  

"Não podemos ser categóricos, mas o achado não pode ser considerado uma coincidência", afirmou o 
diretor do Departamento de Doenças Infecciosas do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch. Ele 
justificou a cautela: "Essa é um situação nova no mundo". 

Diante dessa situação, o governo convidou cientistas do Brasil e do mundo a comprovar essa causa e 
efeito. Brandão Filho está confiante com revelações que o acompanhamento das gestantes poderá 
propiciar. Ele observa que o maior obstáculo ao fazer uma análise das causas do surto a partir dos 
bebês que já têm microcefalia está na coleta de informações. 

"Estamos falando de coisas que aconteceram com gestantes há cinco, seis meses. Nessas condições, 
é difícil ter uma certeza de que todas as informações relevantes foram prestadas", explicou. "Há 
grande risco de a mulher esquecer, por exemplo, de relatar o uso de um remédio, o contato com 
produto que eventualmente possa estar associado ao problema." 

A análise das gestantes não será a única frente a ser trabalhada pelo Aggeu Magalhães. A Fiocruz 
aposta também no aumento do arsenal disponível para o diagnóstico da infecção. Os exames 
atualmente são feitos por meio do PCR, um exame que identifica fragmentos do vírus no material 
coletado da mãe e do bebê.  

A Fiocruz vai importar kits de diagnóstico desenvolvido por uma empresa europeia para ser usado na 
gestantes. O exame tem como objetivo identificar infecções para os quatro sorotipos de dengue, 
chikungunya e zika. 

"Há ainda dúvidas sobre a precisão do teste, justamente por isso ele será usado em associação com 
outros métodos", contou Brandão Filho. 
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Pesquisadores vão acelerar o desenvolvimento de dois testes na Fiocruz para identificação do 
contágio por zika: uma espécie de Elisa caseiro e outro exame, chamado western blot, que usa 
biologia molecular para identificar a presença do vírus. 
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MINISTÉRIO ORIENTA SOBRE CUIDADOS PARA EVITAR SURTO DE SARAMPO EM MT 
SAÚDE 19/11/2015 10:51 

 
Depois do surto de Sarampo no Ceará e Pernambuco, o Ministério da Saúde (MS), vem realizando em 
todos os estados da Federação visitas técnicas para orientar sobre o cenário epidemiológico da 
doença.  
 
Nesta semana, entre 17 e 18 de novembro, foi a vez de Mato Grosso, onde representantes da 
Atenção Básica de Cuiabá e Várzea Grande, laboratórios, do Conselho Regional de Medicina, do 
Escritório Regional da Baixada Cuiabana, participaram da ‘Visita técnica para vigilância e controle das 
doenças exantematicas’.  
 
A servidora da gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Endêmicos, Selma Oliveira Marques, 
explica que Mato Grosso não tem incidência da doença, mas que é importante o alerta para evitar 
possíveis casos. “Estamos constantemente nos atualizando e atendendo a toda orientação do 
Ministério da Saúde sobre os cuidados com a doença de notificação compulsória desde 1968”, disse 
Selma.  
 
Ela acrescenta que o Ministério da Saúde recomenda que todos os casos notificados de sarampo 
sejam encerrados ou descartados pelo critério laboratorial ou vínculo epidemiológico. O Programa 
Nacional de Imunizações estabelece a meta de 95% da cobertura vacinal de forma homogênea em 
todas as localidades no município.  
 
Para avaliar e monitorar essa cobertura local, o Monitoramento Rápido de Cobertura deve ser 
realizado de forma sistemática, com articulação entre as equipes de vigilância epidemiológica e 
imunizações, Programa de Agentes Comunitários de Saúde e da Estratégia de Saúde da Família.  
 
Flávia Cardoso de Melo, da coordenação Geral de Doenças Transmissíveis do MS, explica que há 
quatro meses o surto nos dois estados do Nordeste está controlado, porém, é importante a visita em 
todos os Estados para orientar sobre os procedimentos, já que em muitas unidades há notificações 
de casos importados.  
 
Flávia destacou que no período de março de 2013 a março de 2014, foram confirmados 224 casos de 
sarampo em Pernambuco. No Ceará, entre dezembro de 2013 e maio de 2014, foram confirmados 
174 casos do genótipo D8. Em 2014 foram confirmados sete casos de sarampo no estado de São 
Paulo com identificação dos genótipos D8 e B3.  
 
Na programação da visita fora realizadas ainda a avaliação do banco de doenças exantemáticas 
(sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita), do período de 2007 a 2015 do Sistema de 
Informação de Agravos e Notificação (SINAM), e boletim de notificação semanal, além da avaliação 
dos bancos de resultados sorológicos das doenças exantemáticas e indicadores laboratoriais. A 
técnica do Ministério também visitou o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen/MT). 
(Maricelle Vieira/SES-MT). 
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PRODUTO VENDIDO NO SUPERMERCADO MATA LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE 
19/11/2015 06h00 

 

Até outubro deste ano, cerca de 1,5 milhão de brasileiros sofreram com casos possíveis de dengue, 
de acordo com o Ministério da Saúde. Todas as regiões do país registraram focos da doença e 
registraram aumento da incidência, à exceção da Norte -- só no Sudeste, o salto foi de 320%. O 
crescimento desperta o temor de uma nova epidemia em 2016. Diante disso, são necessárias novas 
armas para combater ao mosquito transmissor. Assim, um novo produto capaz de matar as larvas do 
mosquito foi lançado e será vendido em supermercados. 

De acordo com o infectologista Marcelo Abreu Ducroquet, o combate à dengue é bastante árduo e 
tem, como premissa, evitar os criadores do mosquito. "Eles precisam de água parada e 
razoavelmente limpa, o que acontece com vasos de flores. O problema é que esses criadores nem 
sempre são visíveis, como calhas entupidas, por exemplo", afirma o também professor da 
Universidade Positivo e da PUC-PR. "É um trabalho muito difícil. A população precisa estar bem 
atenta e agir ativamente para evitar problemas mais graves", reforça Ducroquet. 

Pensando nisso, uma empresa paranaense lançou um produto que promete atacar as larvas. A 
Dexter Latina, indústria química focada em inseticidas e controle de pragas cuja sede fica em São 
José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba, levou três anos para criar o "Straik Mata-
Larvas". Trata-se de um veneno que atrapalha a proliferação dos mosquitos por meio do princípio 
ativo piriproxifen, que impede que os insetos atinjam sua próxima etapa de evolução. Ou seja, as 
larvas não se transformam em mosquitos. 

Autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o produto se mostra eficaz contra o 
Aedes aegypti, que, além da dengue, responde pela transmissão da chikungunya e zika e do 
Anopheles gambiae, que transmite a malária. 

Acondicionado em microcápsulas, o produto promete durar até 60 dias nos seus locais de aplicação e 
pode ser usado em recipientes que acumulam água ou em locais secos, que represam água de chuva 
e servem de abrigo para os mosquitos depositarem os seus ovos. 

De acordo com Milton Braida, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Dexter Latina, um dos 
grandes diferenciais do produto está em sua baixa toxidade, que, justamente, permite a aplicação 
doméstica. "A dona de casa vai encontrar um produto na prateleira do supermercado que corta o 
ciclo do mosquito da dengue. Antes, era possível controlar apenas os mosquitos adultos", explica. 

Já existem outros produtos com o mesmo propósito, mas o "Straik Mata-Larvas" pode ser usado pelo 
público comum em qualquer ambiente. Disponível em todo o mercado nacional, a estimativa da 
companhia é comercializar 1 milhão de unidades no próximo verão. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE DIZ QUE MICROCEFALIA JÁ É CONSIDERADA EPIDEMIA 

Postado em 18-11-2015 às 23:16 

Diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch 
afirmou ontem que os casos de microcefalia devem aumentar no Brasil e que o país já enfrenta uma 
epidemia. Um balanço divulgado na terça-feira pelo ministério mostra que foram registrados 399 
casos este ano em sete estados da Região Nordeste. Em 2014, o Brasil inteiro teve somente 147 
registros. A microcefalia, uma malformação em que os bebês nascem com o crânio menor do que o 
normal — com perímetro cefálico igual ou inferior a 33 centímetros —, leva a problemas 
neurológicos e motores. Até então, o repentino aumento do número de casos era tratado como um 
surto. 

— Se quisermos usar o termo epidemia, do ponto de vista técnico, ele é absolutamente correto. E 
acreditamos que sim, a doença vai se expandir — disse Maierovitch, durante reunião da Comissão de 
Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados. 

O termo “epidemia” é usado, em nível nacional, quando vários estados apresentam súbito aumento 
na notificação de determinada doença. Já “surto” ocorre quando se comprova que o crescimento de 
casos da enfermidade atinge apenas uma área específica do país. 

Até o momento, nenhum estado de fora do Nordeste relatou um número acima da média de casos 
de microcefalia. No entanto, ainda ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, endossou que, caso 
seja confirmado que o vírus zika contraído pela mulher durante a gravidez pode causar a doença no 
bebê, é clara a possibilidade de a epidemia se espalhar por outros estados. Castro classificou como 
“gravíssima” e “preocupante” a alta nos casos no Nordeste. Durante um evento da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em Brasília, ele recomendou às mulheres muita cautela na hora de decidir 
engravidar. 

— Tomem os cuidados devidos quando forem engravidar. Sexo é para amador, gravidez é para 
profissional — disse Castro. 

Atualmente, há registro de aumento do número de bebês com a malformação em Pernambuco, 
Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Bahia. 

Deputado da bancada da Saúde, Darcísio Perondi (PMDB-RS) reclamou da falta de recursos para a 
área, o que poderá prejudicar o combate à doença. Segundo ele, por meio de várias manobras, o 
governo vai retirar mais de R$ 11 bilhões da Saúde em 2016. Vários deputados dessa bancada 
deverão se encontrar com o ministro na manhã de hoje. 

— O governo está reagindo, mas vai precisar de recursos — afirmou o parlamentar — Deve tirar 
(recursos) até do Bolsa Família se for preciso (para repassar para a Saúde). 
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O principal suspeito para a epidemia dessa malformação congênita é o vírus zika, que começou a 
circular pelo país no início deste ano e é transmitido pelo Aedes aegypti, mesmo mosquito da dengue 
e do chicungunha. Essa hipótese se fortaleceu após a detecção do vírus no líquido amniótico de duas 
grávidas da Paraíba, conforme foi divulgado anteontem pelo Ministério da Saúde. 

— Evidentemente, vamos reunir todos os cientistas envolvidos na questão para podermos dizer com 
segurança se o aumento dos casos de microcefalia, principalmente em Pernambuco, foi mesmo 
causado pelo zika — garantiu o ministro. 

Esse vírus provoca sintomas parecidos com os da dengue — como manchas vermelhas, dores nas 
articulações e febre —, mas de forma muito mais branda. Diferentemente da dengue, o zika não tem 
uma versão hemorrágica e não leva à morte. Ainda não existe, porém, um teste específico para 
identificar o vírus, nem uma vacina para preveni-lo. 

Uma mãe de Pernambuco que teve, há pouco mais de 40 dias, um bebê com microcefalia e prefere 
não se identificar acredita ter tido zika no terceiro mês da gestação. Na época, porém, ela foi tratada 
por médicos como se tivesse uma virose comum. 

— Senti dores de cabeça, febre e tive manchinhas vermelhas na pele. O meu marido também teve 
manchas cerca de duas semanas depois de mim. Esses mesmos sintomas também apareceram em 
muitos vizinhos. Fiz sete consultas e, em nenhum momento, surgiu a suspeita de que poderia ser 
algo além de uma virose. Não podia imaginar que meu filho estava em risco — conta ela, que está 
passando, junto com o bebê, por uma série de exames no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife. 

De acordo com o ministro, ainda não há uma decisão tomada sobre como serão os investimentos 
para o combate ao Aedes aegypti. A OMS foi avisada formalmente sobre a epidemia. 

— O Ministério da Saúde do Brasil está trabalhando muito de perto com a OMS e a Opas 
(Organização Pan-Americana da Saúde) para saber se há associação entre zika na gravidez e o 
surgimento de microcefalia. Mas eu devo enfatizar que essa ligação ainda não está determinada — 
diz a diretora-geral da OMS, Margaret Chan. 

RJ NOTIFICA MANCHAS VERMELHAS 

No Rio de Janeiro, a Secretaria estadual de Saúde informou que passa a ser obrigatória a notificação 
de manchas vermelhas no corpo de gestantes. A medida será publicada hoje no Diário Oficial. 

Independentemente da idade gestacional da mulher, esses casos devem ser notificados em até 24 
horas pelos médicos que a atenderem. A notificação deverá ser feita por telefone, e-mail ou 
formulário on-line, e a medida vale para os setores público e privado. 

— As gestantes que notarem manchas vermelhas devem procurar seus médicos e passar por uma 
investigação para ver se têm alguma infecção, que possivelmente seria zika. Isso vai nos ajudar a 
traçar o mapa epidemiológico do estado — diz Alexandre Chieppe, subsecretário de Vigilância em 
Saúde da secretaria. — Estamos planejando uma campanha de prevenção ao Aedes, que deve 
começar em breve. Precisamos do apoio de toda a população. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Este ano, até o momento, houve nove registros de microcefalia no estado do Rio. Em 2014, esse 
índice foi de dez casos e, no ano anterior, de 19. 
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MICROCEFALIA: FORÇA-TAREFA ANALISA CASOS E PLANEJA AÇÕES 

Publicado em 20/11/2015, às 06h24 

Desde o dia 23 de outubro, quando a Secretaria Estadual de Saúde (SES) criou o Comitê de 
Operações de Emergências em Saúde para estudar as possíveis causas do avanço da microcefalia, a 
força-tarefa formada por vários pesquisadores analisa novos casos e planeja ações de cuidado para 
gestantes, mães e bebês. Faz parte desse trabalho uma investigação epidemiológica da qual participa 
o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 
Pernambuco. Trata-se de um estudo envolvendo gestantes que, em ultrassom, receberam a 
informação de que o filho apresenta microcefalia, e mulheres que já deram à luz bebês com a 
malformação. 

“Investigaremos por que algumas mulheres que apresentaram manchas vermelhas na pele durante a 
gestação tiveram bebês com microcefalia e outras não”, explica o médico Carlos Brito, pesquisador 
colaborador do CPqAM. Ele acrescenta que o estudo, coordenado pela pesquisadora Celina Maria 
Turchi, analisa se, além do zika vírus (um dos possíveis responsáveis pelo aumento no número de 
casos de microcefalia), há fatores de risco que podem estar correlacionados ao vírus. “Estamos 
considerando o momento da gestação em que a mulher foi exposta ao zika, a faixa etária, o número 
de gestações e relatos de outras infecções.”  

O médico informa que o estudo considera fatores genéticos que podem proteger algumas pessoas de 
infecções graves. “Já se sabe que isso acontece com a dengue, e essa constatação não deve ser 
diferente para outras arboviroses (doenças transmitidas por mosquito). Isso sugere que não é só ter 
contato com o vírus para a pessoa desenvolver complicações. Há indivíduos que podem ter algum 
mecanismo de defesa”, reforça o pesquisador.  

Apesar de o Ministério da Saúde considerar “altamente provável” a correlação entre o aumento no 
número de casos de microcefalia com infecção das gestantes pelo vírus da zika, não se pode afirmar 
a relação direta. “Nem toda grávida que tiver zika ou teve manchas vermelhas no corpo terá bebês 
com microcefalia, como se observa em muitas gestantes em Pernambuco”, salienta o diretor-geral 
de Controle de Doenças e Agravos da SES, George Dimech.  

A possível ligação entre zika e microcefalia amplia a atenção dos pesquisadores para o vírus, 
relacionado a complicações neurológicas. O Ministério da Saúde, em parceria com a SES, identificou, 
em Pernambuco, 127 casos suspeitos da síndrome de Guillain-Barré (condição neurológica rara e 
autoimune que provoca quadro progressivo de paralisia em membros do corpo e fraqueza muscular). 
Desse total, 46 casos foram confirmados. A associação entre Guillain-Barré e a possibilidade de 
infecção viral prévia foi observada em 22 casos suspeitos. Parte dos pacientes apresentou manchas 
vermelhas na pele, dor nas articulações, febre, cefaleia, prurido e dor muscular. Houve confirmação 
de zika vírus pelo CpqAM/Fiocruz em um dos pacientes investigados. “Mas não se pode afirmar qual 
enfermidade está associada aos demais casos, enquanto a investigação laboratorial dos outros casos 
não for concluída”, diz a SES, em nota divulgada na quinta-feira (19). 
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NOVO CASO DE EBOLA É CONFIRMADO NA LIBÉRIA 

20/11/2015 08h36 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou hoje (20) um novo caso confirmado de infecção 
pelo vírus ebola na Libéria, que tinha sido declarada livre da doença em setembro. 

"Há um novo caso confirmado", disse o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, à agência France Presse, 
sem dar mais detalhes . 

No início de setembro deste ano, a OMS anunciou que a Libéria estava livre do ebola pela segunda 
vez. Em maio, a organização tinha feito um anúncio idêntico, mas o vírus ressurgiu no país seis 
semanas mais tarde. 

A OMS declara um país livre de ebola 42 dias – duas vezes a duração máxima do período de 
incubação – após o último caso conhecido da febre hemorrágica. 

Em 7 de novembro, a OMS declarou Serra Leoa livre da transmissão do vírus. No país, foram 
infectadas 14.089 pessoas, das quais 3.955 morreram. 

A Guiné-Conacri ainda não foi declarada livre da transmissão do vírus, mas não registra qualquer 
caso da doença desde o dia 8 deste mês, de acordo com o site da entidade. 

A epidemia de ebola que afetou a África Ocidental é a mais grave desde a identificação do vírus, em 
1976. Desde o fim de 2013 deixou cerca de 11.300 mortos entre pouco mais de 28 mil infectados, a 
maioria na Guiné-Conacri, em Serra Leoa e na Libéria, segundo a OMS. 
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