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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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VÍRUS BOVINO PODE ESTAR ASSOCIADO À MICROCEFALIA NO NORDESTE 
1 jul 2016, 12h30 
 

O surto de microcefalia no Nordeste pode ter outras causas além da contaminação por zika durante a 
gestação. Pesquisadores brasileiros encontraram traços do vírus BVDV, um agente que até hoje se 
imaginava afetar rebanhos animais, como bovinos, em fetos com microcefalia associada ao zika. 

A pesquisa foi feita por integrantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto de 
Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (Ipesq). Os trechos do BVDV foram encontrados em três 
amostras, um número pequeno para fazer alguma afirmação categórica, mas considerado relevante 
para os cientistas. 

“Essa é uma peça importante dentro desse quebra-cabeças. Nunca foi descartada a possibilidade de 
que, além do zika, outro vírus estivesse relacionado ao aumento de casos de bebês com problemas 
neurológicos”, disse um integrante da força-tarefa do Ministério da Saúde destacada para avaliar o 
caso. 

O BVDV e a microcefalia — O BVDV é um vírus presente no rebanho de vários países, incluindo o 
Brasil. Da mesma família do zika (Flaviviridae), ele causa uma série de doenças no gado, como 
diarreias e problemas respiratórios. O que chama mais a atenção, no entanto, é a grande quantidade 
de abortos e más-formações provocadas pelo vírus no rebanho. Entre os problemas encontrados, 
está a artrogripose, uma síndrome que provoca má-formação em articulações, já identificada em 
alguns bebês com microcefalia. 
Foi justamente essa semelhança na forma do ataque do vírus na formação do feto de gado e dos 
bebês com microcefalia associada ao zika que despertou o interesse dos pesquisadores. Assim como 
acontece com bebês, a literatura mostra que o impacto do BVDV na formação do feto bovino muda 
de acordo com o período de infecção. Assim como de humanos, o período de gestação no gado é de 
9 meses. 

“Abortos e más-formações são mais comuns no primeiro trimestre da gestação dos bovinos”, 
afirmou Eduardo Flores, professor do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da 
Universidade Federal de Santa Maria. 

O professor afirma que, embora muito presente no rebanho brasileiro, até hoje não houve relato 
sobre a transmissão do BVDV para seres humanos. Também não há registros sobre contaminação do 
vírus no meio ambiente. Uma das hipóteses de pesquisadores é de que o fato de o zika e o BVDV 
serem da mesma família possa aumentar a possibilidade de interação. “Talvez isso ajude a explicar a 
forma como o zika rompe a barreira placentária e ataca o feto”, diz um representante do governo de 
Pernambuco. 

Essa interação poderia também ajudar a explicar um fato que intriga autoridades sanitárias e a 
comunidade científica em geral: por que algumas regiões do Nordeste brasileiro foram muito mais 
afetadas pela síndrome provocada nos bebês pelo zika do que outros Estados ou países? A resposta 

http://veja.abril.com.br/saude/pesquisa-investiga-acao-de-virus-de-gado-em-bebes-com-microcefalia-no-nordeste/
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ouvida até agora era de que a epidemia de zika em outras regiões do país é muito recente e que, por 
isso, seria preciso esperar alguns meses até que bebês com a síndrome congênita começassem a 
nascer. 

“O tempo está passando e a epidemia de grandes proporções esperada no Sudeste não está 
acontecendo”, afirmou o representante. O último boletim do Ministério da Saúde sobre a 
microcefalia mostra que há 1.417 casos confirmados no Nordeste e 106 no Sudeste. 

Alerta ao Ministério da Saúde — Por precaução, os autores do estudo comunicaram os resultados ao 
Ministério da Saúde em uma reunião de emergência realizada na semana passada, antes mesmo da 
publicação do trabalho em revista científica. 
Diante das suspeitas, uma série de medidas foi adotada. Um grupo do Ministério da Saúde foi 
destacado nesta semana para ajudar a estudar o caso. Equipes foram enviadas a campo, na Paraíba, 
para tentar buscar ligações entre as mulheres que tiveram seus embriões com suspeita de 
contaminação por BVDV. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também foi comunicada e ontem 
foi realizada uma reunião com o Ministério da Agricultura para avaliar medidas de proteção do gado, 
caso a hipótese seja confirmada.  
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Alexandre Santos, afirmou que as 
medidas adotadas até o momento sobre o vírus BVDV são feitas por precaução. “Existem indícios. 
Técnicos foram enviados para ajudar na investigação. A notificação da OMS faz parte do regulamento 
sanitário.” 

Diarreia Viral Bovina (BVDV) — Casos de infecção do gado provocada pela Diarreia Viral Bovina 
(BVDV) são identificados no Brasil desde a década de 60. Estudos mostram que o vírus é encontrado 
em várias partes do país e afeta, principalmente, o gado leiteiro. “Não é uma doença de notificação 
compulsória. A vacinação também não é feita de forma regular. O fato é que há muitos rebanhos 
contaminados”, afirma Eduardo Flores, professor do Departamento de Medicina Veterinária 
Preventiva da Universidade Federal de Santa Maria. 
A contaminação pelo vírus pode acontecer por meio das secreções (como durante a alimentação no 
cocho) e pelo sêmen. O ponto-chave para o controle da doença está na identificação e no controle 
de animais portadores do vírus, mas que não apresentam sintomas. “Esses bezerros geralmente são 
contaminados na última fase da gestação. Eles clinicamente são normais, mas excretam vírus 
continuamente.” 

Rebanhos com grande circulação do vírus, disse o professor, trazem grandes perdas reprodutivas. 
“Abortos, natimortos e más-formações”, conta. 

Possibilidades — A dúvida de pesquisadores é por que um vírus presente há tanto tempo no país e 
em outras partes do mundo agora está sendo associado a uma doença tão grave? Há várias 
hipóteses. Embora até hoje não haja registros de contaminações ambientais, uma das possibilidades 
avaliadas é de que o vírus entre em contato com humanos por meio da água contaminada pelas 
fezes do animal. “A região afetada sofre com desabastecimento de água. Poços geralmente estão 
próximos de locais onde o gado pasta”, disse o pesquisador. Há também a possibilidade do consumo 
de leite cru. Tais fatores de risco, no entanto, sempre existiram. 
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MINISTÉRIOS DISCUTEM ZIKA, MICROCEFALIA E VÍRUS DO GADO 
05.07.16 - 07h11 

Os Ministérios da Saúde e da Agricultura vão reunir-se nesta semana para discutir quais medidas 
deverão ser adotadas, no caso de se confirmar a hipótese de que a microcefalia ligada à zika no 
Nordeste tenha também vínculo com o vírus que ataca bois, o BVDV. Caso a relação seja 
comprovada, entre as medidas que serão analisadas está o abate de bezerros contaminados pelo 
vírus.  

Conforme a reportagem revelou na semana passada, pesquisadores brasileiros identificaram 
fragmentos de vírus BVDV em amostras de fetos e bebês com microcefalia ligada à zika. O achado, 
embora precise ser confirmado por estudos mais específicos, foi considerado importante e 
comunicado ao Ministério da Saúde. A pasta, por sua vez, notificou o resultado da análise preliminar 
à Organização Mundial da Saúde.  

Ao jornal O Estado de S. Paulo, representantes da instituição internacional disseram considerar que o 
estudo, preliminar, pode no futuro apontar uma “pista” importante para se investigar o surto de 
nascimento de bebês com microcefalia ligada à zika.  

Estudos internacionais. Não é a primeira vez, entretanto, que pesquisadores tentam travar uma 
relação entre microcefalia e BVDV. Estudos realizados, no entanto, indicam haver apenas alguns 
indícios.  

Um deles, publicado na revista Lancet, em 1987, analisou um grupo de 129 mães que deram à luz 
bebês com microcefalia. O estudo preliminar indicava que duas mães (um número considerado 
baixo) apresentavam anticorpos para o BVDV e para rubéola. Outro trabalho, de 1988, avaliou um 
grupo de pessoas que tinha contato com animais considerados suscetíveis ao BVDV.  

Os resultados indicaram que parte do grupo apresentava anticorpos para o BVDV, mas não havia 
nenhum indício de que a contaminação poderia provocar sintomas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://istoe.com.br/ministerios-discutem-zika-microcefalia-e-virus-do-gado/
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SOBRE A SUPOSTA RELAÇÃO MICROCEFALIA-ZICA-BVDV 
01/07/2016 

 
Diante da matéria publicada no site do Estado de São Paulo de 01/07/16 que relata investigação de 
uma possível associação entre o vírus BVDV e casos de microcefalia em crianças no nordeste, na qual 
foi citado o meu nome e o Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da UFSM, tenho a 
declarar o seguinte:  
 
1. Não faço parte de nenhum dos grupos de pesquisa envolvidos em tal investigação;  
 
2. Apenas prestamos serviço a um destes grupos, testando amostras clínicas de crianças afetadas e 
de suas mães, buscando antígenos virais, ácidos nucléicos e anticorpos;  
 
3. Após repetidas, exaustivas e conclusivas análises, o nosso grupo não encontrou NENHUM 
indicativo da presença do BVDV ou seus produtos no material examinado. Também NÃO 
DETECTAMOS nenhuma indicação sorológica de que as mães dos bebês afetados tenham tido 
contato prévio com o vírus. Ou seja, TODOS os resultados foram negativos.  
 
4. As informações atribuídas a mim na matéria foram obtidas por uma repórter do Estadão, que 
apenas mencionou que gostaria de obter informações sobre o vírus, sem mencionar que essas 
informações seriam publicadas. De qualquer forma, as afirmações sobre o BVDV feitas por mim são 
verdadeiras e refletem o conhecimento atual acerca do vírus. Em especial aquela que diz que, até 
hoje, JAMAIS foram encontrados indícios de infecção humana pelo BVDV.  
 
Sobre a suposta relação entre o BVDV e microcefalia, que alguns pesquisadores estão tentando 
demonstrar, volto a afirmar que o conhecimento atual não permite quaisquer conclusões, pela 
absoluta falta de evidências científicas.  
 
Assim, como pesquisador, entendo que quaisquer inferências ou conclusões neste sentido, com base 
nos resultados obtidos até o presente e diante do impacto que possam causar são, no mínimo, 
IRRESPONSÁVEIS.  
 
Por outro lado, se essa associação for verdadeira, e devidamente demonstrada cientificamente no 
futuro, terei a imensa satisfação em reconhecê-la.  
 
Eduardo Furtado Flores, Med.Vet., MSc, PhD  
Professor Titular  
Setor de Virologia - www.ufsm.br/sv  
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva  
Universidade Federal de Santa Maria - Santa Maria, RS. Brasil  
97105-900 - 55-55-32208055 

http://www.sbv.org.br/site/destaque_det.php?id=88
http://www.ufsm.br/sv
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OMS DEFENDE USO DE SISTEMA DA PÓLIO PARA MONITORAR GUILLAIN-BARRÉ 

05/07/2016 21h25  

Condição neurológica também é associada ao vírus da zika.  
Síndrome é mais comum em adultos e pode causar paralisia.  

A síndrome de Guillain-Barré, condição neurológica associada ao vírus da zika e transmitida 
pelo mosquito Aedes aegypti, pode ser atacada globalmente com programas nacionais já existentes 
para a identificação da pólio, disse nesta terça-feira (5) um artigo de autoria de pesquisadores da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Guillain-Barré é uma condição neurológica rara, mais comum em adultos, que pode causar 
paralisia temporária. Algumas vítimas podem precisar de tratamento intensivo para dificuldades 
respiratórias, mas a maioria das pessoas se recupera totalmente, segundo a OMS. 

A organização, que declarou uma emergência internacional por causa do vírus da zika em 1° 
de fevereiro, afirma que há um forte consenso científico de que o vírus pode causar a microcefalia, a 
malformação cerebral de recém-nascidos, e também a síndrome de Guillain-Barré. 

Surtos ativos da zika foram registrados em pelo menos 49 países, a maioria deles nas 
Américas, de acordo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. 

Sistemas de vigilância em vigor em 177 de 194 países que integram a OMS checam 
atualmente a paralisia flácida aguda (PFA) como parte do programa global de erradicação da pólio da 
agência. As fezes de crianças menores de 15 anos são analisadas em laboratório para confirmar a 
pólio ou identificar casos de PFA com a ausência de pólio, o que inclui casos de Guillain-Barré. 

"Com cada vez mais evidências da associação entre a síndrome de Guillain-Barré e a infecção 
do vírus da zika, é imperativo reforçar a vigilância sobre a síndrome”, afirmaram pesquisadores da 
OMS, liderados por Nirmal Kandel, num artigo publicado no site da organização. 

"Isso pode ser feito usando os sistemas de vigilância existentes, como o da paralisia flácida 
aguda usado pelos programas de erradicação da pólio. Mais investigações sobre os casos 
classificados como sendo resultados da síndrome de Guillain-Barré podem ser o ponto de partida 
para o teste do vírus Zika.” 

Os sistemas dos países de vigilância da pólio representam uma plataforma para a 
identificação, monitoramento e resposta à doença, afirmaram os pesquisadores, lembrando que 
sistemas de registro e facilidades laboratoriais estão em vigor. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/07/oms-defende-uso-de-sistema-da-polio-para-monitorar-guillain-barre.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/07/campanha-de-vacinacao-da-polio-e-adiada-devido-olimpiada.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos
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APÓS ALERTA DE SURTO, REEDUCANDOS DO CADEIÃO EM MACEIÓ SÃO MEDICADOS 

08/07/2016 20h41  

Um preso morreu e outro está internado com suspeita de meningite. 
Seris diz que medida preventiva busca evitar novos casos da doença. 

Após o alerta de surto em decorrência da contaminação de meningocócica, doença que 
resultou na morte de um reeducando e deixou outro internado, presos da Casa de Custódia da 
Capital, o “Cadeião” de Maceió, serão medicados. A visita aos detentos foi suspensa neste final de 
semana por conta do risco de contágio. 

Segundo nota da Secretarias da Ressocialização e Inclusão Social (Seris), após uma reunião 
realizada na tarde desta sexta-feira (08) com integrantes da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), 
ficou decidido que os presos que estão na unidade receberão medicamentos de imunização. 

“Desde terça-feira (5), técnicos da Sesau e da Gerência de Saúde da Seris disseminam 
orientações e instruções, além de executar procedimentos de profilaxia. Somente nesta sexta-feira 
(8), a Seris viabilizou junto ao Ministério da Saúde 3 mil comprimidos do medicamento Rifampicina, 
antibiótico que age inibindo a multiplicação de bactérias. Em razão desse tratamento, as visitas dos 
familiares no Cadeião serão suspensas neste final de semana”, expõe a nota. 

Segundo o comunicado, o medicamento previne reeducandos e também os agentes 
penitenciários que tiveram contato com o interno Cleyson Ferreira da Silva, que veio a óbito na terça-
feira (5) em decorrência de meningocócica e meningococcemia. 

Enfermeiras da Gerência de Saúde iniciaram o tratamento na tarde desta sexta-feira e estão 
realizando o acompanhamento de todos que foram medicados. A ação evita a proliferação de 
possíveis vírus na unidade. 

Apesar dos cuidados especiais, a gerente de Saúde, Larissa Vital, lembra que não há surto de 
doenças na Casa de Custódia. “Estamos executando um protocolo de prevenção, conforme 
recomenda o Ministério da Saúde. Se surgirem casos suspeitos de vírus, encaminharemos 
imediatamente para o Hospital Dr. Helvio. Lá será feito um diagnóstico detalhado que permitirá o 
tratamento adequado”, salienta a gerente de saúde. 

Meningococcemia 

Segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doença meningocócica é uma infecção 
bacteriana aguda, rapidamente fatal, causada pela Neisseria meningitidis. Esta bactéria pode causar 
inflamação nas membranas que revestem o sistema nervoso central (meningite) e infecção 
generalizada (meningococcemia). 

http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2016/07/apos-alerta-de-surto-reeducandos-do-cadeiao-em-maceio-sao-medicados.html
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É uma doença de evolução rápida e com alta letalidade, que varia de 7 até 70%. Mesmo em países 
com assistência médica adequada, a meningococcemia pode ter uma letalidade de até 40%. 
Geralmente acomete crianças e adultos jovens, mas em situações epidêmicas, a doença pode atingir 
pessoas de todas as faixas etárias. 

 

 

 


