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NOTAS

A partir de registros documen-
tais, já era sabido que as evidências
da existência da hanseníase são mi-
lenares – até a Bíblia traz referênci-
as que são associadas à doença.
Usando técnicas da genômica (ca-
paz de analisar e comparar dados
do código genético), um estudo en-
volvendo mais de 30 pesquisadores
de 13 países conseguiu mapear a
evolução do bacilo Mycobacterium
leprae, causador da doença. No Bra-
sil, participaram o Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) e mais três insti-
tuições parceiras. Dados da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS)
estimam que mais de 200 mil no-
vos casos são detectados no mun-
do a cada ano. Somente no Brasil,
segundo país com maior número de
registros, foram aproximadamente
152 mil novas notificações no perío-
do de 2012 a 2016. No topo do
ranking, a Índia conta mais de 100
mil novos infectados anualmente.

Com este, que é o maior e mais

Mapeamento genético traça
evolução do bacilo da hanseníase

nhecidas. Os Laboratórios de Hansenía-
se e de Biologia Molecular Aplicada a
Micobactérias do IOC integram o estu-
do, que foi publicado na conceituada re-
vista Nature Communications. No Brasil
também participam as universidades fe-
derais de Goiás, Pará e Brasília. A inicia-
tiva é liderada pelo cientista Stewart Cole,
do Global Health Institute (Suíça).

Vinicius Ferreira

Dengue na gravidez pode causar
má-formação do cérebro do bebê

Toda vez que se fala em má for-
mação em bebês devido ao Aedes
aegypti logo se imagina a microce-
falia, causada pelo vírus da zika. Mas
a novidade científica é que a den-
gue, transmitida pelo mesmo vetor
e velha conhecida dos brasileiros,
pode aumentar em 50% as chan-
ces de a criança nascer com proble-
mas neurológicos. Estas conclusões
fazem parte das investigações de
pesquisadores do Centro de Integra-
ção de Dados e Conhecimentos para
Saúde (Cidacs) da Fiocruz Bahia, do
Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da
Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e da London School of Hygi-

abrangente estudo sobre sequenciamen-
to do genoma de amostras de M. leprae
já realizado, foi possível entender a evo-
lução e dispersão global do microrganis-
mo e ter uma visão ampliada sobre um
aspecto que gera preocupação crescen-
te entre os cientistas: a resistência aos
antibióticos adotados no tratamento da
doença. Durante as investigações, tam-
bém foram identificadas novas linhagens
do bacilo e mutações até então desco-

ene and Tropical Medicine (LSHTM).
Observando os registros de 16 milhões

de nascidos vivos, entre 2006 e 2012, os
pesquisadores encontraram uma taxa de
6 crianças com má formação congênita a
cada 100 mil nascidos. Contudo, quando
a mãe apresentou quadro de dengue du-
rante a gestação as chances de a criança
apresentar má-formação neurológica foi
50% maior do que aquelas mães que
não tiveram dengue. O achado foi divul-
gado no artigo Symptomatic Dengue
during Pregnancy and Congenital Neuro-
logic Malformations, publicado na edição
de setembro da revista Emerging Infec-
tious Diseases, do Center for Diseases
Controls and Prevention (CDC).

A epidemiologista Enny Paixão, que
lidera a investigação, frisa que as ano-
malias neurológicas durante a gestação
são consideradas raras, ocorrendo em
apenas 0.08% dos nascimentos da amos-
tra. E é justamente por serem eventos
bastante raros que esses desfechos so-
mente puderam ser observados agora,
com estudos de grande volume de da-
dos. O estudo observou que má-forma-
ções da medula espinhal e do cérebro
foram quatro vezes mais frequentes em
mulheres com dengue durante a gesta-
ção. Entretanto, não foi observado asso-
ciação com microcefalia.

Fiocruz Bahia

Distribuição geográfica das amostras de M. leprae utilizadas no estudo. O mapa
mostra o número de casos registrados de hanseníase por 10 mil habitantes (taxas
de prevalência) em 2015 (Imagem: Nature Communications)
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Nome de nova espécie de mosca
homenageia cientista da Fiocruz

Especialistas da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) e da
Universidade de São Paulo (USP) des-
creveram uma nova espécie de dro-
sófila. Espécimes da pequena mosca
foram encontrados em flores de ma-
rantáceas, na reserva florestal do Ins-
tituto de Biociências da USP. O nome
escolhido, Drosophila peixotoi, pres-
ta homenagem ao pesquisador do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz)
Alexandre Peixoto, falecido precoce-
mente em 2013, por suas contribui-
ções no conhecimento da genética,
evolução e comportamento das dro-
sófilas. Os espécimes foram deposi-
tados na coleção científica do Museu
de Zoologia da USP. A descrição da
nova espécie, realizada pelos pesqui-

sadores Suzana Casaccia Vaz, Car-
los Ribeiro Vilela e Antonio Bernardo
Carvalho, foi publicada na Revista Bra-
sileira de Entomologia.

A mosca, pequena e de cor cas-
tanho escura, apresenta caracterís-
t icas semelhantes às de outras
drosófilas pertencentes a um grupo
denominado “guarani”, que inclui es-
pécies já conhecidas, como D. gua-
ru, D. ornatifrons e D. subbadia.
Dentre os aspectos diferenciativos na
morfologia da nova espécie, estão a
presença de um espinho escuro na
estrutura reprodutiva dos machos e o
órgão ovipositor das fêmeas relativa-
mente curto e achatado.

 Lucas Rocha

O Instituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica em Saú-
de (Icict), o Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), da França, e a
Universidade de Brasília (UnB) lançaram
o projeto Observatório Transfronteiriço do
Meio Ambiente, do Clima e das Doen-

Lançado projeto sentinela internacional
ças Vetoriais – Laboratório Internacional
Misto (LMI Sentinela, na sigla em fran-
cês). A iniciativa visa promover o inter-
câmbio de experiências, metodologias e
tecnologias voltadas para o monitora-
mento de doenças transmitidas por ve-
tores na Amazônia, realizado pelos

pesquisadores das três instituições.
O projeto tem por objetivo prin-

cipal criar sítios sentinela em regi-
ões de fronteira, associados ao
Observatório Nacional do Clima e
Saúde, para o monitoramento de
doenças transmitidas por vetores e

processos ambientais, climá-
ticos e demográficos relacio-
nados, além de capacitar
estudantes e profissionais
nessa área. Inicialmente, o
Laboratório vai acompanhar
a situação epidemiológica da
malária na fronteira entre o
Amapá e a Guiana France-
sa. No entanto, já existem
iniciativas para ampliar este
espectro para outras doen-
ças como a dengue, zika
e chikungunya, bem como
implantar outro sítio senti-
nela na fronteira entre o
estado do Amazonas, a
Colômbia e o Peru.

Ponte na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa

Espécimes de fêmeas da
Drosophila peixotoi
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