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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 emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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ITATIBA REDUZ EM 90% CASOS DE DENGUE 

24 de junho de 2017  

O combate a dengue em Itatiba já mostra grandes resultados em 2017. A Secretaria 
Municipal de Saúde registrou sete casos confirmados, sendo que um deles foi contraído fora do 
município. No mesmo período de 2016 o município registrava 87 casos confirmados. A redução, no 
comparativo do semestre, é de 91,9%. 

O prefeito Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira comentou sobre trabalhos desenvolvidos 
pela Prefeitura nos primeiros seis meses do ano. “Combatemos a dengue todos os dias. Um dos 
nossos primeiros atos no governo foi iniciar uma ação coordenada entre as Secretarias, onde cada 
uma delas colabora em algum ponto. Além disso, viabilizamos um incentivo financeiro adicional para 
as Agentes Comunitárias de Saúde e para as Agentes de Controle e Combate à Endemias, pleito 
antigo das categorias que são a ponta de lança nesse trabalho”. 

“Temos realizado um intenso trabalho para evitar os casos de dengue. As Agentes 
Comunitárias de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias verificam possíveis focos dentro e fora 
das residências, orientando os moradores. Mesmo com os bons resultados, os esforços continuam”, 
pontuou o Secretário de Saúde, Dr. Fábio Alves. 

Além do trabalho da Secretaria de Saúde, outras áreas da Prefeitura também estão 
engajadas no tema. O Catabugiganga, promovido pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, já 
recolheu mais de 900 toneladas de inservíveis desde janeiro de 2017, retirando de circulação 
possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. 

“O que precisamos agora é que a população se conscientize e passe a utilizar cada vez mais 
esta estrutura dos Ecopontos para possibilitar uma cidade mais limpa e saudável sem focos de 
dengue”, comentou a Secretária de Meio Ambiente e Agricultura, Dorothea Monteiro. “Para o 
segundo semestre estamos organizando junto com a Secretaria de Educação um amplo trabalho nas 
escolas iniciando pelas mais próximas aos Ecopontos” informou. 

CONSCIENTIZAÇÃO 

Outras áreas da Prefeitura trabalham na conscientização da população. Os Centros de 
Referência da Assistência Social (CRAS) realizaram palestras com beneficiários do Bolsa Família. No 
CRAS do Pq. San Francisco, mais de 50 pessoas compareceram. “Em minha casa sempre deixo os 
recipientes virados para baixo. Inclusive não utilizo as bandejinhas sob o vaso da planta para evitar o 
acumulo de água”, comentou Aparecida de Fátima Pinto, moradora da Rua Plácido Panach. “Todos 
os métodos de prevenção e combate a dengue são bem-vindas”, completou. 

http://www.jr.jor.br/2017/06/24/itatiba-reduz-em-90-casos-de-dengue/
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A rede municipal de ensino também está envolvida em transmitir às crianças os conceitos de 
combate à dengue. “A conscientização sobre os cuidados necessários para evitar os criadouros do 
mosquito da dengue estão incorporados no cotidiano das escolas. Isso transforma as crianças em 
multiplicadores das boas práticas, fiscalizadoras do próprio lar, transmitindo as orientações aos pais”, 
comentou o Secretário de Educação, Anderson Sanfins. 
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CONASS ATACA AÇÕES CONTRA VACINAÇÃO 

 Atualizado em 26/06/17 às 10H37 

Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) abriu fogo contra movimentos 
antivacinais que desmerecem o potencial das imunizações como estratégia de prevenção e combate 
a doenças no País. A instituição, em uma nota pública, alerta que sem qualquer evidência científica 
pessoas têm utilizado a internet e as redes sociais numa apologia de dúvida sobre eficiência e 
segurança das doses. 

O objetivo do Conass é evitar que essa articulação tome vulto como na Europa e Estados 
Unidos, onde epidemias de doenças imunopreviníveis, a exemplo do sarampo, têm crescido. A 
história da vacinação no mundo, de tempos em tempos, vive momentos de polêmica e suspeição 
popular orientada por uma necessidade achar culpado para eventos e crises da saúde pública.  

Uma dessas campanhas ganhou notoriedade no ano passado ao tentar relacionar a 
microcefalia com a aplicação de vacinas DTpa (que protege contra difteria, tétano e coqueluche), dT 
(difteria e tétano) ou influenza nas gestantes. A teoria da conspiração que circulava, principalmente, 
pelo aplicativo WhatsApp, indicava que ao tomar essas doses as grávidas estavam sujeitas a terem 
bebês com malformação, que em nada teria a ver com o zika vírus. 

Na época, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) correu para desmentir os boatos e impedir 
que a cobertura vacinal despencasse. “Recebemos muitas dessas mensagens e tentamos responder 
da melhor maneira, explicando que não é bem assim e as consequências. Imaginávamos que seria 
bem difícil a campanha de influenza com gestantes e corremos para trabalhar estratégias de 
sensibilização”, comentou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) em 
Pernambuco, Ana Catarina. 

Graças ao contra-ataque rápido, o PNI conseguiu imunizar a meta estabelecida. A gestora 
comentou que, enquanto no Brasil movimentos anti-vacinas ainda são desarticulados e incipientes, 
no cenário internacional a situação gera grande preocupação. Ela exemplificou que na Europa, o 
poder de disseminação de dúvidas sobre as vacinas faz com que as coberturas vacinais só atinjam 
entre 30% a 40% da população.  

Foi preocupado com essa repercussão negativa sobre imunização que o Conass lançou a 
campanha “Vacinar é Preciso”. O presidente do conselho e secretário de saúde do Paraná, Michele 
Caputo Neto, foi duro nas críticas a esses movimentos. “O que temos visto por ai são campanha em 
nome de um ‘naturalismo’ que não é baseado em método científico questionando a vacinação de 
forma muito especial nas crianças. Isto é um desserviço, um crime”, rebateu. Caputo reforçou que foi 
graças às imunizações que foram eliminadas no Brasil a varíola e a pólio, além de ter sido 
considerado área livre do sarampo e da rubéola congênita.  

Consequências e coincidências  

Opiniões contrárias às imunizações surgiram em várias épocas. No Brasil, a Revolta da Vacina 
no início dos anos 1900 foi uma das mais emblemáticas. Com um número crescente de doentes de 

http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude/2017/06/26/NWS,32353,70,613,NOTICIAS,2190-CONASS-ATACA-ACOES-CONTRA-VACINACAO.aspx
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varíola, o médico Oswaldo Cruz solicitou ao congresso medidas enérgicas que obrigassem a 
vacinação compulsória diante de uma população receosa de receber as doses fabricadas por meio do 
líquido de pústulas de vacas doentes. Entre os motivos da rejeição das doses estava o mito de ao 
tomar o imunizante ficar com feições animais. A revolta ganhou as ruas em novembro de 1904 
quando foi criada a Liga Contra a Vacinação Obrigatória. Em menos de duas semanas de conflito 
ficou desobrigada a proteção obrigatória. Contudo, quatro anos depois o País viveu uma das maiores 
epidemias de varíola da história.  

“Todas às vezes que se fala mal da vacina se compromete muito a saúde pública e mortes 
vão ocorrer por conta de um terror infundado”, disse o infectologista e diretor do Instituto de 
Pediatria da UFRJ, Edimilson Migowski. Assim foi, segundo ele, na década de 1970, no Japão com a 
vacina contra coqueluche.  

“Naquela época duas crianças morreram após terem tomado a vacina lá. O governo deu uma 
segurada nas vacinas e a população também. Mas depois de dois meses o governo japonês concluiu 
que foram casos de morte súbita. Só que depois da repercussão, a coqueluche que era rara por conta 
da boa cobertura vacinal subiu drasticamente”, exemplificou. 

O médico lembrou ainda da relação que fizeram no passado entre a vacina da influenza nos 
idosos brasileiros com um surto de gripe, mas que depois descobriu ser de adenovírus. É por isso que 
o especialista recomenda cautela na hora de culpar um imunizante por eventos adversos ou mortes. 
“Parece que tudo que ocorre depois da vacina a pessoa liga a imunização. A questão da coincidência 
e consequência tem que ser bem estabelecida. Até porque, cientificamente, não existe nenhuma 
outra medida em saúde pública que tenha minimizado tanto adoecimento, sofrimento e morte”.  

Movimento silencioso 

Os adeptos da antivacina crescem no anonimato. Muitos pais se confessaram intimidados a 
falar e expor suas escolhas. Isso porque, estas famílias que desacreditam das vacinas e pregam um 
naturalismo da saúde, também se veem ameaçados pela lei, mais precisamente pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). 

O dispositivo coloca os familiares como guardiões da saúde das crianças e pontua que uma 
das obrigatoriedades é a vacinação. Pais anti-vacina apontaram o medo de intervenção dos 
Conselhos Tutelares como principal entrave para discutir o tema publicamente. No discurso 
recorrente esta a falta de necessidade de expor os filhos aos riscos de imunizantes, que representam 
a própria doença. Há ainda quem sustente que, teoricamente, algumas dessas enfermidades que 
podem ser prevenidas por vacina já estão sob controle ou são raras. 

Mitos sobre vacinas 

1) MITO: Uma melhor higiene e saneamento farão as doenças desaparecerem – vacinas não são 
necessárias. As doenças que podem ser prevenidas por vacinas retornarão caso os programas de 
imunização sejam interrompidos. Uma melhor higiene, lavagem das mãos e uso de água limpa 
ajudam a proteger, mas se as pessoas não forem vacinadas, doenças que se tornaram raras, como a 
poliomielite e o sarampo, reaparecerão. 
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2) MITO: As vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais e de longo prazo que ainda são 
desconhecidos. A vacinação pode ser até fatal. As vacinas são muito seguras. A maioria das reações 
são geralmente pequenas e temporárias, como um braço dolorido ou uma febre ligeira. 

3) MITO: A vacina combinada contra a difteria, tétano e coqueluche e a vacina contra a poliomielite 
causam a síndrome da morte súbita infantil. Não há relação causal entre a administração de vacinas 
e a síndrome da morte súbita infantil (SMSI) No entanto, essas vacinas são administradas em um 
momento em que os bebês podem sofrer com essa síndrome. 

4) MITO: As doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas em meu país, por isso não há 
razão para me vacinar. Muitos desses agentes infecciosos continuam a circular em algumas partes do 
mundo. Em um planeta altamente interligado, esses agentes podem atravessar fronteiras geográficas 
e infectar qualquer pessoa que não esteja protegida. 

5) MITO: É melhor ser imunizado por meio da doença do que por meio de vacinas. As vacinas 
interagem com o sistema imunológico para produzir uma resposta imunológica semelhante àquela 
produzida pela infecção natural, mas não causam a doença nem colocam a pessoa imunizada em 
risco de possíveis complicações 

6) MITO: Vacinas causam autismo. Um estudo apresentado em 1998, que levantou preocupações 
sobre uma possível relação entre a vacina contra o sarampo, a caxumba e a rubéola e o autismo, foi 
posteriormente considerado seriamente falho e o artigo foi retirado pela revista que o publicou. 
Infelizmente, sua publicação desencadeou um pânico que levou à queda das coberturas de vacinação 
e subsequentes surtos dessas doenças. Não há evidência de uma ligação entre essa vacina e o 
autismo ou transtornos autistas.  

Fonte: Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) 
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LEPTOSPIROSE: AUMENTA NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS EM ALAGOAS 
Atualizada às 27/06/2017 18h48 

Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) nesta terça-feira (27) aponta 

que houve aumento no número de casos notificados de leptospirose em Alagoas. No período entre 

30 de maio deste ano até esta terça, foram 76 casos notificados, 19 a mais do que o registrado na 

semana passada. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em 

Saúde (Cievs/AL), atualizados duas vezes por semana. 

De acordo com o boletim da Sesau, dos 76 casos notificados, 10 evoluíram para óbito. Até o 

momento, seis casos foram confirmados e quatro estão sob investigação da Sesau. O município de 

Maceió foi o que mais registrou casos da doença - foram 34 notificações durante o período. Já 

Atalaia vem logo em seguida, com 28 casos notificados. 

Ainda de acordo com o boletim da Sesau, cinco pacientes permanecem hospitalizados. Os 

óbitos suspeitos, por sua vez, são de pessoas residentes nos municípios de Atalaia, União dos 

Palmares, Maceió e Messias, com local provável da infecção (LPI) no município do Pilar - região 

metropolitana de Maceió -, conforme análise da secretaria. 

Ainda em relação aos 10 óbitos, quanto a sexo e faixa etária, as vítimas do sexo masculino 

são maioria, com a maior parte das pessoas acometidas pela doença tendo mais dos 30 anos de 

idade. 
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DONA DE PET SHOP COM SUSPEITA DE RAIVA HUMANA FOI MORDIDA POR GATO E NÃO 

TOMOU VACINA 
Atualizado em: 29/06/2017 13:11 

É grave o estado de saúde da paciente Adriana Vicente, de 35 anos, internada na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Universitário Oswaldo Cruz, no bairro de Santo Amaro, no Recife, com 
suspeita de raiva humana. A irmã gêmea dela, Juliana Vicente, contou que Adriana, que mora na 
Avenida Manoel Borba e é dona de um pet shop na Rua da Soledade, teria sido mordida por um gato 
de rua nas imediações do Oswaldo Cruz. "Ela foi chamada para socorrer o animal que estaria com 
suspeita de envenenamento e, quando se agachou para pegá-lo, foi mordida na mama. O gato 
morreu em seguida. O caso dela é muito grave, quanto mais perto da cabeça o ferimento, mas sério", 
acrescenta.  

Juliana disse ainda que a irmã não contou a família sobre o incidente e que, depois de 
começar a passar mal, chegou a ser levada para o Hospital Psiquiátrico da Tamarineira, quando teria 
relatado ter sido mordida e não ter tomado a vacina. "É preciso alertar a população. Os gatos que 
estão no local também podem estar infectados. A população precisa ter consciência e tomar a 
vacina. Isso é um caso de saúde pública", alertou Juliana, inconformada. A paciente foi submetida a 
exames para confirmar o diagnóstico.  

De acordo com a diretoria do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc/UPE), o caso da 
paciente, que veio encaminhada de outro serviço, o Hospital Agamenon Magalhães (HAM), com 
suspeita de raiva humana, está sendo investigado, mas não foi confirmado. "Os exames necessários 
ao diagnóstico foram enviados ao Lacen e estão a caminho de  São Paulo, onde serão realizados. Não 
há data específica para os resultados chegarem. A paciente chegou ao nosso serviço em 26/06 já em 
estado muito grave e assim permanece, com alto risco de morte. A suspeita da doença é devido ao 
contato da paciente com um gato", diz a nota. 

Segundo a assessoria de Comunicação Social da Secretaria Estadual de Saúde, o último caso 
de raiva humana em Pernambuco foi registrado em 2008, no município de Floresta, no Sertão do 
estado. A transmissão foi por um morcego. Por cão, o último caso foi em 2006. A doença pode ser 
transmitida por cães, gatos, morcegos e saguis. 

Contaminado aos 16 anos após ser mordido por um morcego hematófago, Marciano 
Menezes da Silva ficou internado no Oswaldo Cruz até  setembro de 2009. O caso tornou-se 
referência internacional para o tratamento da doença. O jovem hoje com 24 anos, teve sequelas 
como dificuldade para andar, falar e crises convulsivas. Foi o primeiro brasileiro e o terceiro no 
mundo a ser curado da raiva humana. 

A Secretaria de Saúde do Recife informou que a vacina anti-rabica está concentrada na 
cidade nos postos de saúde Lessa de Andrade, na Madalena, e Barros Lima, em Casa Amarela. Recife 
recebia cerca de duas mil doses, com a escassez, passou a receber apenas 200. 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/06/29/interna_vidaurbana,710733/dona-de-pet-shop-com-suspeita-de-raiva-humana-foi-mordida-por-gato-e-n.shtml
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NOVA VACINA CONTRA TUBERCULOSE APRESENTA RESULTADOS PROMISSORES 
Ciência e Tecnologia 29 Junho 2017 

Uma nova vacina contra a tuberculose – mais potente do que a atualmente usada na 
imunização de crianças – está sendo desenvolvida no Instituto Butantan com apoio da FAPESP. 
Resultados promissores de ensaios pré-clínicos, feitos com camundongos, foram publicados na 
revista Scientific Reports, do grupo Nature. 

“A vacina BCG tradicional é eficaz para proteger crianças das formas mais graves da doença, 
mas oferece proteção limitada contra infecções pulmonares em adultos. Portanto, desenvolver um 
novo imunizante mais potente tem sido um desafio da comunidade científica internacional. Diversas 
estratégias estão sendo testadas”, comentou Luciana Leite, diretora do Laboratório Especial de 
Vacina do Butantan e coordenadora do projeto.  

A estratégia adotada pelo grupo paulista foi desenvolver uma versão recombinante da BCG, 
ou seja, modificar a bactéria usada na formulação da vacina convencional – a Mycobacterium bovis– 
para fazê-la produzir uma proteína típica de outra bactéria, a Escherichia coli. 

“Essa proteína recombinante, que chamamos de LTAK63, tem um efeito adjuvante na 
formulação, isto é, faz com que a resposta do sistema imune à vacina seja muito mais forte”, contou 
Leite.  

Nos experimentos com camundongos, os pesquisadores compararam a proteção oferecida 
pela BCG convencional e pela BCG recombinante. O grupo controle foi composto por animais não 
imunizados. 

Doze semanas após a vacinação, os três grupos foram infectados com a bactéria causadora 
da tuberculose, a Mycobacterium tuberculosis. Depois de 30 dias, a quantidade de bactérias presente 
no pulmão foi avaliada. 

Nos animais não imunizados, a análise histológica revelou uma grande infiltração de células 
inflamatórias no pulmão e a quantidade de bactérias no tecido chegou a 1 milhão. No grupo que 
recebeu a BCG convencional, o número de microrganismos encontrado foi em torno de 100 mil e o 
grau de inflamação bem mais moderado, porém maior do que o observado no grupo que recebeu a 
versão recombinante da vacina. Nesse terceiro grupo, foram encontradas no pulmão apenas cerca de 
1 mil bactérias. 

“Fizemos, em seguida, um segundo experimento no qual desafiamos os animais com uma 
quantidade até 100 vezes maior de Mycobacterium tuberculosis e observamos que apenas a versão 
recombinante da BCG ofereceu proteção nesse caso. No grupo que recebeu a vacina convencional os 
animais começaram a morrer depois de alguns dias”, contou Leite. 

http://www.planetauniversitario.com/index.php/ciencia-e-tecnologia-mainmenu-75/37589-nova-vacina-contra-tuberculose-apresenta-resultados-promissores
http://www.planetauniversitario.com/index.php/ciencia-e-tecnologia-mainmenu-75
https://www.nature.com/articles/s41598-017-02003-9
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Encurtando etapas  

O desenvolvimento dessa nova vacina contra a tuberculose foi, de acordo com Leite, 
desdobramento de um projeto de pesquisa anterior, que tinha como objetivo criar uma versão 
recombinante da vacina DTP – contra difteria, tétano e coqueluche.  

Esse trabalho começou no ano 2000, quando, com apoio da FAPESP, Leite montou um 
laboratório para desenvolver a metodologia necessária para a produção de BCG recombinante.  

“Por ser capaz de induzir no organismo uma resposta imune forte e inespecífica, a bactéria 
usada na vacina BCG também tem sido empregada como adjuvante no tratamento do câncer e na 
imunização contra várias doenças. Nossa ideia, na época, foi criar uma versão recombinante desse 
microrganismo capaz de produzir, por exemplo, uma proteína da bactéria causadora da coqueluche. 
Assim, seria possível imunizar ao mesmo tempo contra as duas doenças”, explicou a pesquisadora.  

Esse projeto inicial está em fase avançada de desenvolvimento e, segundo Leite, os primeiros 
ensaios clínicos da vacina recombinante contra a coqueluche devem ter início em breve, com 
financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Durante a realização dos experimentos pré-clínicos, o grupo percebeu que a proteína 
recombinante que imunizava contra a coqueluche também tinha um efeito adjuvante sobre a própria 
BCG, ou seja, modificava também a resposta imune do organismo à tuberculose.  

“Observamos que a resposta estava diferente, mas não o suficiente para aumentar a 
proteção contra a tuberculose, causada por uma bactéria muito virulenta. Começamos então a 
procurar uma proteína diferente que fosse capaz de aumentar ainda mais essa resposta imune 
contra a tuberculose. Foi como chegamos à LTAK63”, contou.  

“A boa notícia, segundo a pesquisadora, é que grande parte do conhecimento adquirido 
durante o projeto da coqueluche poderá ser aproveitado no desenvolvimento da nova vacina contra 
a tuberculose, encurtando etapas cruciais.”  

Levamos muitos anos para conseguir adaptar a formulação testada em camundongos para 
uso em humanos, no caso da vacina contra a coqueluche. “Mas agora estamos com a metodologia 
pronta e o processo deverá ser mais rápido”, afirmou.  

O trabalho iniciou durante o pós-doutorado de Ivan Pereira Nascimento com apoio da 
FAPESP e continua no doutorado de Carina Carvalho dos Santos, que atualmente realiza um estágio 
de pesquisa no Leiden University Medical Center, na Holanda, também apoiado pela FAPESP. A  
pesquisa já teve patente aprovada nos Estados Unidos e na África do Sul.  

A estimativa é que a nova vacina contra a tuberculose possa estar disponível em até 10 anos. 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença atinge mais de 10 milhões de 
pessoas no mundo e o Brasil está entre os 30 países com maior incidência da doença. 
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O artigo Recombinant BCG Expressing LTAK63 Adjuvant induces Superior Protection against 
Mycobacterium tuberculosis pode ser lido em: www.nature.com/articles/s41598-017-02003-9.  
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ESTUDO REVELA QUE CONTÁGIO PRÉVIO POR DENGUE NÃO AGRAVA A ZIKA 
29/06/2017 4:30 

 
RIO - Os vírus da dengue e da zika são parentes próximos. Pertencem à mal afamada família 

dos flavivírus. E desde que o zika emergiu Brasil com agressividade capaz de causar defeitos 
congênitos tão devastadores quanto a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré, cientistas 
suspeitam que um poderia agravar os efeitos de outro. Ou seja, onde tem dengue a zika seria pior. 
Uma nova pesquisa, porém, afasta essa possibilidade — uma informação importante para o 
desenvolvimento e o sucesso de vacinas. A prévia infecção por dengue, diz o estudo, não agrava a 
zika. 

 
Coordenada pelo presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Maurício Lacerda Nogueira, 

a pesquisa mostra que anticorpos para a dengue não pioram a infecção por zika por, em tese, 
inadvertidamente facilitarem a multiplicação deste último vírus. 

 
Uma teoria propõe que os anticorpos da dengue provocariam uma espécie de imunidade 

parcial em pessoas que contraíssem zika. O sistema de defesa acharia que tudo está sob controle e o 
vírus invasor teria as portas escancaradas para invadir células, se multiplicar e causar a doença. 

 
É a mesma linha teórica empregada para explicar a dengue hemorrágica, da qual 90% dos 

casos são de pessoas que tiveram o infortúnio de contrair mais de um dos quatro subtipos do vírus 
da dengue em diferentes ocasiões. 

 
Este é o primeiro estudo a contradizer a teoria. E também o primeiro a ser realizado com 

seres humanos. Os anteriores se baseavam em investigações em culturas de células, camundongos 
ou macacos. 
Publicidade  
 

A pesquisa foi baseada na análise de 65 pessoas com quadro de síndrome febril — nome 
guarda-chuva para dengue, zika e outras infecções com sintomas de febre e dores. Todas as pessoas 
eram de São José do Rio Preto, em São Paulo, cidade em que a dengue é endêmica e que teve 
epidemia de zika em 2016. 

 
Num país como o Brasil, assolado desde os anos 1980 por epidemias de dengue, o estudo 

tem ampla dimensão. Boa parte da população do país já foi exposta aos vírus da dengue e, desta 
forma, tem anticorpos (as defesas naturais produzidas pelo organismo) contra ele. 

 
Estudos publicados recentemente, inclusive um de grande repercussão na revista americana 

“Science”, mostraram que, em animais, os anticorpos contra a dengue poderiam potencializar a 
infecção pelo vírus da zika. E se chegou a cogitar que os anticorpos da dengue seriam a explicação 
para os casos mais graves de zika congênita no Nordeste, região historicamente muito afetada pela 
dengue. 

https://oglobo.globo.com/anuncie/
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O organismo da gestante que teve dengue antes não teria defesas adequadas para impedir a 
propagação do vírus da zika. Este se multiplicaria, atravessaria a placenta e acabaria por devastar o 
sistema nervoso central e outras partes do organismo do feto em desenvolvimento. 

 
— Mas em seres humanos vimos que isso não acontece. Pessoas que tiveram dengue e 

depois zika não apresentaram um quadro mais grave — afirma Nogueira, que é professor da 
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. 

 
A pesquisa contou ainda com a colaboração de cientistas do Instituto Butantan, da 

Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e outras duas 
universidades americanas. Ela foi publicada este mês na revista científica “Clinical Infectious 
Diseases”. 

 
Os pesquisadores fizeram análises genéticas dos vírus isolados no sangue dos pacientes. A 

maioria, 45, tinha zika. Outros 20, dengue. Dos pacientes com zika, 78% já haviam tido dengue. Dos 
com dengue, 70% já haviam sofrido antes com a mesma doença. 

 
De acordo com o virologista, a concentração de zika no sangue não era maior nas pessoas 

com dengue prévia. 
 
— Na verdade, se estima que 70% da população de São José do Rio Preto tenha anticorpos 

para dengue. No Rio de Janeiro, esse percentual sobe para 80%. Se a dengue agravasse a zika, o 
impacto seria devastador. Assim como também teríamos que repensar uma vacinação contra a 
dengue, que finalmente está próxima. Nosso estudo mostra que não há esse problema — observa 
Nogueira. 

 
Segundo ele, cerca de 10 mil pessoas já receberam a vacina experimental contra a dengue 

desenvolvida pelo Instituto Butantan. 
 
 
 


