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ara ajudar a conter novos casos de microcefalia relacionados ao vírus
zika, a presidente Dilma
Rousseff lançou, em 5 de
dezembro, o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. A iniciativa é uma
grande mobilização nacional envolvendo
diferentes ministérios e órgãos do governo federal, em parceria com estados e
municípios. Dez dias depois, o Ministério
da Saúde (MS) lançou o Protocolo de
Atenção à Saúde e Resposta à Ocorrência de Microcefalia Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika, que orienta o
atendimento desde o pré-natal até o desenvolvimento da criança com microcefalia, em todo o país. O planejamento
prevê a mobilização de gestores, especialistas e profissionais de saúde para promover a identificação precoce e os
cuidados especializados da gestante e do
bebê. O documento recomenda, ainda,
as diretrizes para o planejamento reprodutivo, a detecção e notificação de quadros sugestivos de microcefalia e a
reabilitação das crianças acometidas pela
malformação congênita. Os esforços do
MS no enfrentamento da emergência sanitária contam com a participação da Fiocruz desde o início desse grave problema
de saúde pública. Pesquisadores e dirigentes que atuam na área têm dedicado horas
de esforço e trabalho para entender e
enfrentar a emergência e dar as respostas que a população brasileira necessita.
Ainda em dezembro (18/12), com o
objetivo de enfrentar o quadro epidemiológico referente à tríplice epidemia (dengue, chikungunya e zika) no país , a Fiocruz
criou o Gabinete para o Enfrentamento à
Emergência Epidemiológica em Saúde
Pública, que visa unificar as ações da instituição frente à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin). Com
a iniciativa, a Fundação aposta nos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e
inovação para encontrar respostas para os
desafios apresentados pelas três doenças.
A meta é também buscar cooperação com
outras instituições no Brasil e no âmbito
internacional na construção de projetos que
ofereçam possibilidades de geração de
conhecimento e desenvolvimento de tecnologias. As três doenças são transmitidas
pelo Aedes aegypti.
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O plano de trabalho elaborado pelo
Gabinete abrange as ações como a organização da atenção da saúde; a vigilância em saúde; a comunicação e a
informação; e o ensino, a pesquisa, o
desenvolvimento e a inovação. Na proposta, estão a elaboração de um desenho de investigação para a definição da
etiologia da microcefalia, desenvolvimento de kits diagnósticos para zika e
chikungunya, e a criação de um protocolo de acompanhamento de gestantes e bebês em nível nacional.
Em relação à microcefalia e a outras
alterações de ordem neurológica, dentre
as ações, está o desenvolvimento de um
algoritmo para diagnóstico e notificação
precoce da doença. Em vigilância e saúde, serão realizados estudos para estimativas de casos. Na área de comunicação,
estão previstos a produção de material
instrutivo para obstetras e pediatras e o
relançamento do site da Rede Dengue,
com informações e dados, em todas às
áreas, sobre dengue, zika e chikungunya.
Para a assistência, deverá ser criado um
protocolo de acompanhamento de gestantes e bebês em nível nacional.
Antes da criação do Gabinete e
mesmo da criação, pelo governo federal, do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia em novembro de 2015,
o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz),
por meio do Laboratório de Flavivírus,
concluiu diagnósticos laboratoriais que
constataram a presença do genoma do
vírus zika em amostras de líquido amniótico de duas gestantes da Paraíba, cujos fetos tinham microcefalia detectada
por meio de exames de ultrassom. Ambas haviam relatado sintomas compatíveis com o vírus zika e, nos exames
anteriores, não havia indicativo do problema. Os resultados foram relevantes
para orientar as investigações em andamento e a reforçar a suspeita de correlação entre o vírus e a microcefalia.
Também em janeiro, a Fiocruz Paraná desenvolveu um estudo que confirmou
a transmissão interplacentária do vírus zika
após a análise da amostra da placenta
de uma gestante da Região Nordeste, que
apresentou sintomas compatíveis de infecção pelo vírus e que sofreu um aborto
retido – quando o feto deixa de se desenvolver dentro do útero – no primeiro tri-

mestre de gravidez. A pesquisa foi realizada em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).
Um outro encontro do Gabinete para
o Enfrentamento à Emergência Epidemiológica em Saúde Pública da Fiocruz ocorreu nos dias 6 e 7 de janeiro. Dentre as
prioridades imediatas, foram citadas as
pesquisas, as ações de controle vetorial, a
confecção de testes diagnósticos que possam ser utilizados na rede pública de saúde e o início do estudo epidemiológico,
elencados como primordiais. A reunião
também discutiu a necessidade de prestar
uma resposta a médio prazo, que pode
ser dada em até seis meses, para o enfrentamento desta emergência sanitária.
Pelo MS, outro documento importante divulgado foi o Protocolo para Implantação de Unidades Sentinelas para Vírus
Zika. O objetivo é preparar os serviços
de vigilância para detecção oportuna do
vírus zika, definir unidades sentinela para
detectar a circulação e autoctonia do vírus, bem como implantar protocolo de
vigilância sindrômica e fluxo laboratorial
para diagnóstico a partir dos casos que
atendem a definição de caso suspeito.
Em 13 de janeiro o MS disponibilizou
orientações aos gestores e profissionais das
equipes da Atenção Básica e Atenção Especializada para a estimulação precoce
de bebês com microcefalia. Foi a primeira vez que o Ministério da Saúde reuniu
em um único documento todas as diretrizes para estimulação precoce de crianças, de 0 a 3 anos, com atraso no seu
desenvolvimento. Elaboradas com apoio
de pesquisadores, especialistas e profissionais de diversas instituições do país com
experiência e conhecimento sobre estimulação precoce, as diretrizes complementam o Protocolo de Atenção à Saúde
e Resposta à Ocorrência de Microcefalia
Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika.
Nas próximas páginas, um
resumo dos esforços e dos avanços dos pesquisadores da Fiocruz
no enfrentamento da emergência sanitária. Outros materiais
podem ser acessados no site da
Agência Fiocruz de Notícias e em
um especial cujo endereço é

agencia.fiocruz.br/zika-0.
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Associação
confirmada
Confirmação, pelo CDC, da relação entre zika e
microcefalia em bebês cujas mães foram infectadas
pelo vírus contou com análises de estudos brasileiros
Nara Boechat
m abril, o Centro de
Controle e Prevenção
de Doenças Transmissíveis (CDC) dos Estados Unidos anunciou a
confirmação da relação entre o zika
e a ocorrência de microcefalia em
bebês cujas mães foram infectadas
pelo vírus. O estudo realizou uma revisão rigorosa das evidências já existentes e concluiu que o zika é a causa
da microcefalia e outros danos cerebrais identificados em fetos. Para
embasar o estudo do CDC, foram analisadas pesquisas da comunidade médica e científica de diversos países,
entre eles o Brasil, que é pioneiro no
estudo do zika vírus associado à microcefalia. O CDC é parceiro do Brasil
nas investigações, como parte do esforço mundial para as descobertas relacionadas ao tema.
Desde os primeiros relatos do aumento expressivo de número de crianças nascidas com microcefalia no
Brasil, o Ministério da Saúde estabeleceu uma força-tarefa para investigar a possível associação dos casos
com o vírus zika. Com o objetivo de
fazer uma análise mais completa das
características desta anomalia neurológica causada pelo vírus, um artigo
coordenado por uma força-tarefa da
Sociedade Brasileira de Genética Médica e publicado em fevereiro no semanário do Centro de Controle de
Doenças dos Estados Unidos (CDC)
reuniu 37 casos de microcefalia re-
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gistrados durante a investigação, cujo
resultado mostrou que de 35 bebês,
25 foram diagnosticados com microcefalia severa e dentre as mães, 26
relataram histórico de manchas vermelhas no corpo durante o primeiro
ou segundo trimestre de gestação. O
estudo foi assinado por pesquisadores de diversas instituições brasileiras,
seis deles do Instituto Nacional de
Saúde da Mulher, da Criança e do
Adolescente Fernandes Figueira (IFF/
Fiocruz): Dafne Horovitz, Marcos
Pone, Cynthia Pacheco, Claudia Neves, Sheila Pone e Patricia Correia.
A relação entre o zika e a microcefalia já havia sido reconhecida e
anunciada pelo governo brasileiro em
novembro de 2015, quando o vírus
foi identificado em amostras de sangue e tecidos de um bebê com microcefalia e também no líquido
amniótico de duas gestantes. Desde
então, diversas outras evidências foram encontradas, como vermelhidão
na pele durante o primeiro trimestre
da gravidez – que é um dos sintomas
do zika – em grande parte das mulheres que tiveram bebês com microcefalia nos Estados da Bahia, Paraíba
e Pernambuco.
Para o diretor do CDC, Tom Frieden, a revisão das evidências deixa claro o vínculo entre o vírus e a
ocorrência de malformações. “Esse
estudo marca uma virada na epidemia de zika. Agora está claro que
o vírus causa microcefalia”, escla-
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receu o diretor no material publicado pela instituição.
A microcefalia resulta de um desenvolvimento anormal do cérebro,
geralmente causado por infecções congênitas, alterações cromossômicas,
além da exposição a drogas, álcool e
outras toxinas ambientais, e suas consequências a longo prazo podem variar em graus variados de atraso do
desenvolvimento motor e déficit intelectual. Com base no histórico do índice da malformação em crianças no
país, os relatos dos altos números de
bebês nascidos com microcefalia –
quando o perímetro cefálico é duas
vezes menor do que o padrão para o
sexo e idade gestacional –, detectados a partir de setembro de 2015, gerou o alerta do Ministério da Saúde
para uma possível relação com o vírus zika, detectado na Região Nordeste meses antes.
O vírus, que é transmitido pelo
mosquito Aedes Aegypti – o mesmo
transmissor da dengue e da chikungunya –, foi identificado no líquido
amniótico de duas gestantes cujos fetos foram diagnosticados com a malformação durante o pré-natal. O
estudo da Sociedade Brasileira de
Genética Médica reuniu um grupo de
37 crianças de diversos estados do
país para avaliar o acometimento e
sua provável relação com o vírus zika.
Dois bebês, no entanto, foram excluídos do conjunto, pois concluiu-se
que a origem da condição não estava ligada ao vírus: um tinha uma alteração genética e o outro apresentou
infecção por citomegalovírus.
Além das 26 (74%) mães de crianças com microcefalia que apresentaram vermelhidão no corpo durante o
primeiro ou segundo trimestre, todas
as mulheres confirmaram que, durante a gestação, moravam ou visitaram
regiões onde há histórico de vírus zika,
incluindo aquelas que não tiveram manchas vermelhas ou outros sintomas característicos da doença. Além disso, 25
crianças foram diagnosticadas com
microcefalia grave – com o perímetro
cefálico três vezes menor do que o

padrão para o sexo e idade gestacional; 17 (49%) tinham pelo menos uma
anomalia neurológica; e dentre as 27
crianças submetidas a um exame de
neuroimagem (tomografia ou ultrassonografia), todas foram diagnosticadas
com algum tipo de anomalia em sistema nervoso central.
O estudo também mostrou que
quatro (11%) bebês tinham contraturas congênitas (artogripose) e 11 (31%)
registraram excesso de pele no crânio,
o que, segundo a médica e geneticista
do IFF Dafne Horovitz, sugere que o
feto sofreu um estresse ainda no útero
da mãe, interrompendo o seu desenvolvimento normal. Ainda de acordo
com o artigo, o resultado dos testes em
todo o grupo de crianças foi negativo
quanto a sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes.
Segundo a médica geneticista
Dafne Horovitz, os pesquisadores
continuarão analisando novos casos,
mas há dificuldades. “É difícil detectar microcefalia no âmbito da saúde
pública com os instrumentos de registro disponíveis, e a gente depende da descrição dos médicos. Quando
o bebê nasce, marca-se apenas ‘sim’
ou ‘não’ na questão sobre malformações. Na declaração de nascido vivo
não existe um espaço para o registro do perímetro cefálico”, explica.
Além da questão do registro, os
métodos laboratoriais para confirmação da infecção por zika não estão
amplamente disponíveis e não são
os ideais para determinar se o caso
configura de fato uma infecção congênita pelo vírus.
Mais estudos estão sendo feitos
para entender melhor se há outras adversidades que também possam estar associadas à infecção. Enquanto
isso, o Ministério da Saúde aumentou os esforços para eliminar os criadouros de mosquitos e fez novas
recomendações para a proteção da
população, principalmente em gestantes, como o uso de repelentes e
calças e blusas de manga longa, redes de proteção em casa e ações para
impedir que o mosquito se prolifere.
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m estudo pioneiro da
Fiocruz constatou a
presença do vírus zika
ativo (com potencial de
provocar a infecção)
em amostras de saliva e de urina. A
evidência inédita, que sugere a necessidade de investigar a relevância
destas potenciais vias alternativas de
transmissão viral, foi constatada pelo
Laboratório de Biologia Molecular de
Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz). A descoberta foi anunciada em fevereiro.
Os estudos foram liderados pela
pesquisadora Myrna Bonaldo, chefe
do laboratório, em colaboração com
a infectologista Patrícia Brasil, do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz (INI/Fiocruz),
e o pesquisador Ricardo Lourenço, do
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Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários do IOC. Foram analisadas amostras referentes
a dois pacientes e as coletas foram
realizadas durante a apresentação de
sintomas compatíveis com o vírus
zika. Alíquotas das amostras foram
colocadas em contato com células
Vero, que são amplamente usadas
em estudos sobre atividade viral no
caso da família dos flavivírus, à qual
pertencem os vírus zika, dengue e
febre amarela, entre outros.
Os cientistas observaram o efeito
citopático provocado nas células – ou
seja, foi observada a destruição ou
danificação das células, o que comprova a atividade viral. A presença
do material genético do vírus zika foi
confirmada pela técnica de RT-PCR
em Tempo Real. Também foi realiza-
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do o sequenciamento parcial do genoma do vírus. Diagnósticos laboratoriais descartaram a presença dos
vírus dengue e chikungunya – para
estas análises, foi usado o Kit NAT
Discriminatório para Dengue, Zika e
Chikungunya recentemente desenvolvido pela Fiocruz.
“Já se sabia que o vírus poderia
estar presente tanto em urina quanto
em saliva. Esta é a primeira vez em
que demonstramos que o vírus está
ativo, ou seja, com potencial de provocar a infecção, o que abre novos
paradigmas para o entendimento das
rotas de transmissão do vírus zika. Isso
responde uma pergunta importante,
porém, o entendimento da relevância
epidemiológica destas potenciais vias
de infecção demanda novos estudos”,
situa Myrna Bonaldo.

O diretor do IOC, Wilson Savino,
destacou a natureza colaborativa da
pesquisa que levou aos achados.
“Esse resultado só foi possível devido à cooperação entre o Instituto
Oswaldo Cruz e o Instituto Nacional
de Infectologia. Isso mostra que, se
todos trabalharem em conjunto,
avançaremos de forma mais eficaz
e rápida. Diante dessa emergência
sanitária de importância mundial, o
trabalho cooperativo envolvendo cientistas do Brasil e do exterior será
fundamental para darmos respostas
às questões científicas e à população”, declarou.
“Esta descoberta é parte dos 115
anos de dedicação da Fiocruz à saúde pública. Temos dirigido nossos esforços para colaborar com a ampliação
do conhecimento científico sobre este
vírus que vem desafiando cientistas
de todo o mundo. Esta é mais uma
contribuição da Fiocruz à saúde global”, afirma o presidente da Fiocruz,
Paulo Gadelha. “Estamos lidando
com dados muito recentes e, a cada
momento, novas evidências são obtidas e compartilhadas pela comunidade científica, como acabamos de
fazer”, afirma. Ele situa que, após
a comprovação do potencial de
transmissão por via de saliva e de
urina, dada a constatação da presença do vírus ativo, é necessário
investigar a relevância destas potenciais vias para a transmissão viral.
“A primeira medida é sempre a
da cautela. O que sabemos hoje é
que o vírus zika costuma apresentar
quadro clínico brando, com maior
preocupação em relação às gestantes por conta dos casos de microcefalia que têm sido acompanhados.
Neste sentido, medidas de prevenção já conhecidas para outras doenças precisam de um olhar mais
cauteloso a partir de agora, especialmente no caso do contato com as
gestantes. Estamos empenhados em
gerar evidências sobre o vírus zika e
vamos compartilhar estas evidências conforme avançarmos no conhecimento sobre o tema”, pontua,
acrescentando que outras perguntas

científicas permanecem
em aberto, como o período de sobrevivência viral
na saliva e urina, por
exemplo.
A Fiocruz alerta que,
com base nos conhecimentos disponíveis até o momento, as medidas de
controle do vetor Aedes
aegypti continuam sendo
centrais. “Em uma situação
como esta, em que estamos conhecendo mais a
cada dia sobre este vírus,
todos os aspectos precisam
ser considerados. Muito
ainda precisa ser investigado em relação à importância de cada via de
transmissão para a propagação de casos. Porém, é
fundamental que a vigilância ao vetor permaneça.
Não podemos esquecer
que ele é comprovadamente o vetor para os vírus dengue, chikungunya
e zika”, reforça o presidente da Fiocruz.
Myrna destaca a mobilização da comunidade
científica sobre o vírus
zika. “É nossa missão enquanto cientistas contribuir para o entendimento
desta situação de saúde
pública que preocupa a
todos e que já está afligindo milhares de famílias no
Brasil, com o crescimento
de casos de microcefalia”,
Myrna diz, agradecendo à
dedicação da equipe de
pesquisa. “Como temos
um laboratório que é justamente focado em flavivírus, família à qual o zika
pertence, desde o primeiro momento vimos a possibilidade de ajudar. Isso
somente foi possível devido ao compromisso integral
das pessoas envolvidas e da
instituição”, completa.

Depois do contato com as amostras, os cientistas
observaram o efeito de destruição e danificação
das célulasFoto: IOC/Fiocruz
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ientistas do Centro de
Pesquisa René Rachou
(CPqRR/Fiocruz Minas)
comprovaram, no início
de maio, que a bactéria
Wolbachia, quando presente no mosquito Aedes aegypti, é capaz de reduzir a
transmissão do vírus zika. Publicado na
prestigiada revista científica Cell Host &
Microbe, o estudo integra o projeto Eliminar a Dengue: Desafio Brasil. Trazido
ao país pela Fiocruz, o projeto estuda o
uso da bactéria Wolbachia como uma
alternativa natural, segura e autossustentável para o controle de dengue, chikungunya e zika. A pesquisa traz, ainda,
dados inéditos sobre a capacidade da
Wolbachia de reduzir a replicação do vírus no organismo do mosquito.
O estudo usou quatro grupos de mosquitos Aedes aegypti: duas gaiolas continham mosquitos Aedes aegypti com
Wolbachia, criados em laboratório pela
equipe do projeto, e duas gaiolas com insetos sem a bactéria, coleados no Rio de
Janeiro. Todos eles foram alimentados com
sangue humano contendo duas linhagens
do vírus zika circulantes no Brasil: metade
das gaiolas recebeu sangue com uma cepa
isolada em São Paulo, enquanto a outra,
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com cepa isolada em Pernambuco.
Os cientistas acompanharam os mosquitos ao longo do tempo. Depois de 14
dias do contato com o vírus, os especialistas coletaram amostras de saliva de dez
mosquitos com Wolbachia e de dez mosquitos sem Wolbachia. O objetivo era infectar um outro grupo de 160 Aedes e
analisar se eles seriam infectados pelo
vírus presente nas salivas. O resultado foi
animador: nenhum dos 80 mosquitos que
recebeu saliva de Aedes com Wolbachia
se infectou com o vírus zika. Por outro
lado, 85% dos mosquitos que receberam saliva de Aedes sem Wolbachia ficaram altamente infectados.
”Por mais que a saliva dos Aedes aegypti com Wolbachia apresentasse partículas virais de zika, em nenhum caso a
saliva foi capaz de infectar outros mosquitos. Esses dados são similares ao efeito anteriormente observado sobre o potencial
de transmissão do vírus dengue por Aedes
aegypti com Wolbachia. Isso nos mostra
que o uso de mosquitos Aedes aegypti com
Wolbachia também tem potencial para ser
utilizado para controle da transmissão do
vírus zika”, destaca o pesquisador Luciano
Moreira, coordenador do estudo e líder do
projeto Eliminar a Dengue: Desafio Brasil.
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Na competição
interna, mais vitórias
da Wolbachia
Para verificar se o vírus zika conseguiria se disseminar pelos tecidos dos
mosquitos, amostras de abdômen e
cabeça/tórax foram analisadas por meio
da técnica de RT-PCR. Para isso, foram
analisados quatro grupos de 20 insetos
com e sem Wolbachia, em dois momentos. Sete dias após a ingestão do sangue
infectado com a cepa de Pernambuco,
os especialistas constataram que no grupo de insetos com a bactéria, em relação ao de mosquitos sem a bactéria,
houve uma redução de 35% na replicação do vírus zika no abdômen e de
100% na cabeça/tórax. Catorze dias
após a infecção inicial, as reduções foram de 65% e 90%, respectivamente.
No grupo que recebeu sangue infectado com a cepa de São Paulo, após sete
dias, as reduções atingiram os índices
de 67% e 95%, no abdômen e na cabeça/tórax, e 68% e 74%, nos mesmos tecidos, após catorze dias.
“Ainda não se sabe o que aconte-

ce no organismo do mosquito com Wolbachia quando ele é infectado com o vírus zika, por exemplo. No entanto,
percebemos que nesta competição a bactéria leva a melhor. Ela consegue reduzir
a replicação do vírus”, avalia Moreira.
O estudo foi além: os pesquisadores
coletaram amostras de saliva de 20 Aedes aegypti com Wolbachia e de 20 Aedes aegypti sem Wolbachia que
receberam sangue infectado com a
cepa isolada de Pernambuco. Esta coleta aconteceu 14 dias após a ingestão do
vírus, período em que, segundo a literatura, o patógeno já teria se espalhado
completamente pelo organismo do inseto e chegado à glândula salivar. O objetivo era demonstrar o percentual de
vírus que conseguiria chegar até este
estágio, momento em que o Aedes se
torna capaz de transmitir o vírus. Aqui,
mais um resultado animador: em 55%
dos mosquitos com Wolbachia não havia positividade para o vírus zika.
”Na natureza, ao picar um indivíduo
infectado, o mosquito também se infecta. O vírus, então, irá percorrer um longo
caminho por todo o corpo do inseto até
chegar à glândula salivar. Alcançar um
resultado que demonstra que mais da
metade dos Aedes com Wolbachia sequer apresentarão zika na saliva, caso
sejam infectados, reforça ainda mais o
potencial de utilização em larga escala
que esta estratégia apresenta”, pondera o coordenador do projeto no Brasil.
No país, a iniciativa sem fins lucrati-

vos teve início em 2012 e realiza estudos
de campo nos bairros de Tubiacanga, na
Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio
de Janeiro, e em Jurujuba, em Niterói. O
resultado mais recente divulgado pelo
projeto mostrou que 80% dos mosquitos
Aedes aegypti destas localidades possuíam a bactéria Wolbachia, ao final dos
estudos de campo realizados entre agosto de 2015 e janeiro de 2016.

Segurança
e aprovações
A Wolbachia é uma bactéria restrita a
animais invertebrados. Por ser obrigatoriamente intracelular, ela não sai durante a
picada do mosquito e não está presente
na saliva que o mosquito secreta durante
a picada. Além disso, há séculos os seres
humanos são picados pelo pernilongo, que
naturalmente tem a Wolbachia, sem o desenvolvimento de doenças ou reação imune causadas diretamente pela bactéria.
Os estudos de campo do projeto
no Brasil foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e pela Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa (Conep). A aprovação ocorreu após rigorosa avaliação
sobre a segurança para a saúde e
para o meio ambiente.

Financiamento
O projeto Eliminar a Dengue: Desafio Brasil integra o esforço internacional sem fins lucrativos do Programa
Eliminate Dengue: Our Challenge (Eliminar a Dengue: Nosso Desafio). No
Brasil, o projeto tem financiamento do
Ministério da Saúde (Secretaria de Vigilância em Saúde e Departamento de
Ciência e Tecnologia da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e CNPq. O projeto
conta, ainda, com recursos diretos da
Fundação Bill & Melinda Gates, e com
contrapartida da Fiocruz em estrutura,
recursos humanos e equipamentos. A
Secretaria de Saúde de Niterói e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de
Janeiro atuam como parceiros locais na
implantação do projeto.
O financiamento internacional
principal é oriundo de verba da Universidade de Monash, obtida por
meio da Foundation for the National
Institutes of Health (FNIH, dos Estados Unidos) por meio do programa
Controle de Doenças Transmitidas
por Vetores: Pesquisa para Descoberta (Vector-Based Transmission of
Control: Discovery Research - VCTR)
da Iniciativa Grandes Desafios em
Saúde Global (Grand Challenges in
Global Health Initiatives) da Fundação Bill & Melinda Gates.

Pesquisadores coletaram
amostras de saliva de 20
Aedes aegypti com
Wolbachia e de 20 Aedes
aegypti sem Wolbachia que
receberam sangue infectado
com a cepa isolada de
Pernambuco.
Foto: Gutemberg Brito/IOC
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Renata Fontoura
relação entre as másformações congênitas e
a infecção por zika vírus (ZIKV) em gestantes
foi reforçada por um
estudo desenvolvido pelo Instituto Carlos Chagas (ICC/Fiocruz Paraná), em
parceria com a Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUC-PR). O trabalho analisou amostras oriundas das regiões Nordeste e Sul do país, de
placentas de mulheres grávidas infectadas em diferentes fases de gestação
e de tecidos de cérebros de bebês que
morreram em menos de 24 horas após
o nascimento. Os resultados mostram
que o vírus infectou a placenta em todos os casos e que este tecido é um
alvo preferencial, no caso das gestantes, assim como os tecidos dos cérebros, no caso dos bebês.
“Evidenciamos que o vírus chega
à placenta em qualquer fase da gestação. Além da análise de tecidos da pla-

A
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centa de grávidas que relataram sintomas da infecção por zika no primeiro
trimestre de gravidez – uma que sofreu aborto retido e outras duas que
tiveram bebês com má-formação e que
morreram algumas horas após o parto
–, investigamos o caso de uma gestante que teve diagnóstico confirmado
pela técnica molecular de Reação em
Cadeia da Polimerase (PCR, na sigla
em inglês) e pelo diagnóstico sorológico, no terceiro trimestre de gravidez.
Neste último caso, ela deu à luz a um
bebê saudável, apesar de termos identificado a presença do vírus nas amostras da placenta”, explica a chefe do
Laboratório de Virologia Molecular da
Fiocruz Paraná, Cláudia Nunes Duarte
dos Santos.
A pesquisa também mostrou um
tropismo viral, ou seja, uma certa preferência do vírus para infectar os tecidos da placenta e do sistema nervoso
central. “Foram analisados tecidos de
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outros órgãos, incluindo rins, pulmão e
baço. A maioria deles não apresentou
lesões causadas pelo vírus e, os que
apresentaram, tratava-se de lesões secundárias”, complementa a virologista do ICC.
A patologista do Laboratório de
Patologia Experimental da PUC-PR Lúcia Noronha explica que o vírus danificou os tecidos cerebrais dos fetos.
“Onde a imunohistoquímica estava
positiva para o vírus constatamos uma
cerebrite, ou seja, uma inflamação no
cérebro que destrói as neurônios e células da glia, sendo que estas últimas
são células que dão suporte ao sistema nervoso, sustentam os neurônios e
são responsáveis por sua defesa e sobrevivência”, esclarece. Além disso, as
células gliais também são responsáveis
pela maturação dos neurônios durante
o desenvolvimento do cérebro dos
embriões e o fato desta célula estar
positiva para o zika vírus pode ser um

indício de como este vírus poderia ser
responsável pelas lesões cerebrais tão
graves que estamos presenciando”, esclarece.
Outra evidencia importante está
relacionada a utilização, pelo vírus, do
potencial migratório das células de células Hofbauer – que se situam na placenta e atuam na defesa do feto
durante a gestação. “Essa dinâmica
pode explicar o mecanismo de infecção dos bebês ainda no útero. O que
ocorre é uma inflamação da placenta,
chamada vilosite, que quebra a barreira placentária e possibilita que o vírus
entre em contato com estas células de
Hofbauer. Estas células, que podem se
movimentar dentro da placenta, poderiam se aproximar dos vasos do feto e
transmitir o vírus”, sugere a patologista como uma hipótese.
O conjunto de informações gerados a partir da análise dos cinco casos,
transforma o estudo em umas das mais
completas descrições das alterações
causadas pelo vírus na placenta e em
diferentes tecidos do feto. O trabalho
deu continuidade à investigação divulgada em janeiro de 2016 pelo mesmo
grupo de pesquisa, que resultou na
confirmação a transmissão trans-placentária do zika vírus. “Acreditamos os
resultados e dados que estamos apresentando serão muito importantes para
darmos continuidade às pesquisas e
buscarmos o conhecimento das formas
de transmissão do zika vírus e suas interacções com as células hospedeiras
e tropismo viral”, conclui Cláudia.

Cláudia Nunes Duarte dos Santos e participa de forma significativa do esforço
empregado pela Fiocruz no desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao
zika vírus, já que é um dos cinco laboratórios sentinelas do Ministério da
Saúde para o tema. O grupo foi responsável pela confirmação, por meio
do sequenciamento do genoma viral,
em maio de 2015, da presença do
zika vírus em oito amostras humanas
vindas do Rio Grande do Norte.
“Por meio de uma colaboração
com a Universidade Federal do Rio
Grande Norte, recebemos 21 amostras
coletadas em janeiro de 2016 e enviadas ao nosso laboratório pelo médico
infectologista Kleber Luz. Todas foram
analisadas e descartadas para dengue
e chikungunya. Com reagentes específicos para identificação do zika vírus,
confirmamos a presença de seu ácido
ribonucleico (RNA, na sigla em inglês)
viral em oito delas”, explica a virologista do ICC.
Agora, a equipe divulga a pesquisa que reforça a relação entre o vírus e
as más-formações congênitas e traba-

lha no desenvolvimento de um teste
de diagnóstico capaz de detectar a infecção em amostras de sangue, por
meio de exame sorológico. Um passo
importante para ter uma ideia mais
ampla da infecção do vírus e potenciais mecanismos de transmissão e ter
uma dimensão quantitativa de pessoas infectadas. Atualmente, somente
testes moleculares, que precisam ser
realizados em até cinco dias após o
aparecimento dos primeiros sintomas,
são realizados.
“Trabalhamos em rede no Brasil e
buscamos a cooperação com grupos de
pesquisa internacionais, como os do
Instituto Pasteur, que iniciaram estudos
sobre o vírus após o surto da doença
na Polinésia Francesa, em 2014”, reforça Cláudia. “A emergência desse
novo vírus, reforça a importância da
ampliação das pesquisas científicas na
área e o quão fundamental são as
ações de combate, pela população e
pelo poder público, ao Aedes aegpyti,
mosquito transmissor do vírus zika, da
dengue e da febre chikungunya”, observa a virologista.

Fiocruz Paraná como
protagonista na
pesquisa sobre zika vírus
A Fiocruz desempenha um papel
de protagonista no desenvolvimento de
pesquisas relacionadas ao zika vírus no
país e no mundo. Atualmente, uma
rede de cerca de 300 pesquisadores se
dedica ao estudo de aspectos relacionados ao vírus e seus impactos para a
saúde pública brasileira.
Único atuando na Região Sul do
país, o Laboratório de Virologia Molecular do ICC é liderado pela virologista

“Evidenciamos que o vírus chega à placenta em qualquer fase da gestação”,
observa a chefe do Laboratório de Virologia Molecular da Fiocruz Paraná,
Cláudia Nunes Duarte dos Santos. Foto: Itamar Crispim
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Fabíola Tavares
m novo capítulo da história da saúde está sendo
escrito no Brasil com os
casos de microcefalia e de
outras doenças congênitas
que, de acordo com as primeiras evidências, são causados pelo vírus zika. Somando os casos de 2015 e os ocorridos até 20
de fevereiro deste ano foram 5.640 notificações, o que está atraindo a atenção
do mundo para o país e em especial para
Pernambuco, estado com maior número
de casos. O boom da microcefalia gerou
várias perguntas e as respostas científicas
para algumas delas estão sendo investigadas na unidade da Fiocruz em Pernambuco, o Centro de Pesquisa Aggeu
Magalhães, instituição de pesquisa e ensino com tradição no estudo de doenças
infecciosas e doenças crônicas.
O envolvimento do Centro de Pesquisa com a epidemia de zika começou
com o recebimento de amostras de sangue - enviadas pelo membro do Comitê
Técnico do Ministério da Saúde (MS) e
colaborador da Fiocruz PE, o médico
Carlos Brito - coletadas de pacientes
atendidos nas emergências do estado,
entre março e abril de 2015, que apresentavam sintomas parecidos com a dengue. Responsável pela análise dessas
amostras, o Departamento de Virologia
e Terapia Experimental (Lavite) do Centro de Pesquisa verificou que dez amostras foram positivas para o vírus zika.
Dessas, três pacientes apresentavam
comprometimentos clínicos e sete tinham comprometimentos neurológicos,
incluindo a síndrome de Guillain-Barré.
Em outubro, já acreditando existir
associação entre zika e microcefalia, Brito mais uma vez solicitou a colaboração da equipe do Lavite para que fossem
analisados os sangues de crianças nascidas com a má formação congênita e
de suas mães. Em dez dias foram recebidas 46 amostras que deram todas
negativas para zika, quando submetidas à PCR. Porém, a técnica só detecta
o vírus na fase aguda da doença, quando ele está em circulação no organismo, o que não era o caso dessas mães,
que tinham tido sintomas da doença há
mais de seis meses. Em fevereiro de
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2016, analisando a presença de anticorpos IgM no líquido cefalorraquidiano (LCR) de 31 desses mesmos bebês,
o resultado foi: 29 positivos para zika,
um negativo e um inconclusivo.
Como o teste sorológico para a detecção dos anticorpos IgM mostrou-se
importante para a investigação da microcefalia, o LCR colhido de todas as
crianças com notificação de microcefalia no estado estão sendo enviados pelo
Laboratório Central de Saúde Pública
(Lacen) de Pernambuco para o Lavite,
para que seja feita a análise molecular
por PCR e para a pesquisa de anticorpos da classe IgM. Os testes sorológicos
estão sendo coordenados pela pesquisadora Marli Tenório, que usa os mesmos protocolos de diagnóstico do Centro
de Controle e Prevenção de Doenças
dos Estados Unidos (em inglês, CDC).
Também no Lavite está sendo estudada a biologia do vírus zika. A pesquisa The emergence of Zika Virus in Brazil:
investigating viral features and host responses to design preventive strategies é
uma parceria com a Universidade de Glasgow, com o apoio da Universidade de São
Paulo (USP), financiada pelo Newton
Fund, no qual foi aprovada em primeiro
lugar no edital sobre doenças infecciosas
e negligenciadas, e pela Fundação de
Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Seus achados ajudarão a desenvolver potenciais vacinas e novos alvos
terapêuticos, além de novos insumos para
diagnóstico, por meio de técnicas de biologia molecular. O estudo deverá esclarecer, ainda, se o vírus infecta células do
sistema nervoso, causando danos neurológicos. “Estamos identificando diferentes linhagens celulares e infectando
neurônios com a cepa asiática do vírus, que é a circulante no Brasil”, explica o pesquisador Rafael França,
coordenador do projeto.
Outro estudo em andamento no
Lavite é o de uma vacina feita com DNA
do vírus zika, material inerte que torna
esse modelo de imunizante mais seguro do que os produzidos com vírus atenuado, podendo ser usado por grávidas,
imunodeprimidos, recém-nascidos e idosos. Tem a vantagem, ainda, de poder

ser produzida em maior escala do que
as vacinas atenuadas/inativadas convencionais. Pesquisador responsável por
esse trabalho, Rafael Dhalia usou nessa
vacina a mesma tecnologia que desenvolveu para produzir uma nova vacina
contra a febre amarela, patenteada pela
Fiocruz em 2010.
“Isso foi possível porque o zika tem
genoma parecido com o da febre amarela e processa as suas proteínas de forma
semelhante”, explica Dhalia. A sequência de DNA do zika identificada por ele
para produzir a vacina está sendo sintetizada numa empresa de biotecnologia e
deve ficar pronta em março. A vacina será
desenvolvida em parceria com BioManguinhos para viabilizar os testes imunológicos em animais e humanos.
A pesquisadora Laura Gil, desse mesmo departamento, também está centrando esforços no desenvolvimento de uma
vacina, mas neste caso com vírus recombinante atenuado que, segundo Laura,
por introduzir o vírus no organismo, induz
a uma melhor resposta imune. Essa vacina terá por base a vacina da febre amarela, na qual os genes estruturais desse
vírus serão substituídos pelos mesmos
genes do vírus zika. Uma das vantagens
de usar a vacina da febre amarela nesse
processo é já conhecer como o vírus se
replica nela, gerando um produto não patogênico, seguro para aplicação em humano. A obtenção e caracterização do
vírus atenuado será feita na Fiocruz PE e
o projeto envolve a colaboração do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos/Fiocruz).
Ainda estão sendo estudados o
desenvolvimento de um teste diagnóstico para zika usando fragmentos das
proteínas envelope e NS1, que provocam menos reações cruzadas com a
dengue e a infecção de células da placenta pelo zika, com a finalidade de
saber se os anticorpos contra a dengue favorecem ou dificultam a infecção da placenta pelo zika. Além disso,
estão analisando a produção de anticorpos neutralizantes, utilizando linfócitos B humano, servindo como
agente de proteção passiva para gestantes e neonatos.
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Os pesquisadores Rafael França, Marli Tenório e Celina Martelli integram o grupo de
estudos sobre o vírus zika na Fiocruz Pernambuco. Fotos: Ascom/Fiocruz Pernambuco

Epidemologia
No campo da epidemiologia, uma
das pesquisas investiga a relação de
fatores genéticos e ambientais e de
doenças infecciosas com o aumento
dos casos de microcefalia. Trata-se do
Estudo de Caso Controle de Microcefalia em Pernambuco, coordenado por
Celina Turchi, do grupo de pesquisa
Merg (do inglês Microcephaly Epidemic Research Group), em cinco maternidades estaduais
As mães dos dois grupos têm sangue coletado para saber quais anticorpos de doenças elas possuem e
respondem a um questionário. A finalidade é saber quais infecções elas
já tiveram, quais medicações e vacinas tomaram durante a gestação, se
utilizaram larvicidas em domicílio e
se têm doença genética e outros casos de microcefalia na família, entre
outras questões.
Um segundo estudo analisará 500
mulheres que tiveram manchas vermelhas na pele, durante a gestação,
e outras 200 grávidas sem esse quadro clínico. O objetivo é conhecer a
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probabilidade de a gestante que tem
infecção pelo zika ter um filho com
microcefalia. Além disso, será investigado em que período da gestação
a infecção oferece maior probabilidade de a mãe dar à luz um bebê
com microcefalia e se uma infecção
tardia (no segundo e terceiro trimestres da gravidez) causa outra consequência que não microcefalia. A
pesquisa é coordenada pelo médico
Ricardo Ximenes, professor das universidades Estadual (UPE) e Federal
de Pernambuco (UFPE), instituições
parceiras da Fiocruz PE.
Aguardando aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz
PE, outra pesquisa acompanhará, por
dois anos, 150 crianças com microcefalia para analisar como se desenvolvem. Além de caracterizar o
quadro clínico e descrever o crescimento e o desenvolvimento geral,
serão descritos os desenvolvimentos
neurocognitivo e odontológico. Também serão acompanhadas, mas sem
um quantitativo definido, crianças
com perímetro cefálico (PC) entre 32
e 33 centímetros sem alterações no
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sistema nervoso central detectado na
ultrassom e com mães que tiveram
manchas na pele ou crianças com
PC entre 32 e 33 centímetros com
calcificações no sistema nervoso central. A coordenação é do infectologista Demócrito Miranda-Filho,
professor da UPE e também integrante do Merg, assim como Ximenes.

Mosquitos
Em relação aos vetores, um dos
principais estudos em andamento é
o que avalia se o mosquito Culex
quinquefasciatus – a muriçoca – o
mais comum no Brasil, pode ser
transmissor do vírus zika e o tempo
de replicação do vírus no mosquito.
Na primeira etapa do trabalho, a de
laboratório, 200 mosquitos de cada
espécie, livres de qualquer infecção,
estão sendo alimentados com sangue infectado pelo zika. Depois é verificada a presença de material
genético do vírus na glândula salivar e no intestino do inseto. A presença do vírus na glândula salivar
mostra que o vírus fez todo o ciclo

no mosquito e pode ser transmitido
por ele. Presente apenas no intestino, significará que o vírus está morto no organismo, não havendo
chances de transmissão. “Daí é saber quais os genes que o mosquito
usa para isso”, afirma Constância
Ayres, coordenadora do estudo e
vice-diretora de Ensino da Fiocruz PE.
Cientificamente, o único vetor
conhecido desse vírus é o Aedes aegpyti, mas a observação dos primeiros registros de surto de zika em
áreas urbanas levaram a pesquisadora a pensar sobre a possibilidade
do Culex ser transmissor também. Na
Micronésia e na Polinésia o A. aegypti é raro e outras espécies de
Aedes presentes foram negativas
para o vírus. Contribuiu também para
essa suspeita o Culex ser a espécie
de mosquito mais abundante no ambiente urbano das áreas tropicais e
subtropicais, onde está presente
numa densidade 20 vezes maior que
o A. aegypti. Na etapa de campo
serão coletados mosquitos no Recife
e em Arcoverde (na região do sertão), locais onde há relatos da do-

ença, para averiguar a contaminação do C. quinquefasciatus pelo zika
em seu ambiente natural e em que
proporção.
Na tentativa de diminuir a densidade populacional do mosquito A.
aegypti e assim fazer seu controle,
está sendo testado o uso de energia nuclear. No projeto, uma parceria da Fiocruz PE com a UFPE,
mosquitos machos são esterilizados
com radiação gama e liberados no
ambiente, para competir com os
machos selvagens no acasalamento. Vencida essa disputa, eles passam espermatozóides inviáveis, não
gerando novas larvas do inseto. A
fêmea do mosquito costuma acasalar apenas uma vez e o cruzamento com machos estéreis acaba
impedindo sua reprodução. A área
escolhida para teste foi a Vila da
Conceição, na Ilha de Fernando de
Noronha (PE). Maria Alice Varjal,
do Departamento de Entomologia,
coordena o estudo.
Os mosquitos são produzidos em
massa no insetário da Fiocruz PE e
na fase de pupa são esterilizados

com Cobalto 60, no Irradiador Gammacel do Departamento de Energia
Nuclear (DEN) da UFPE. A iniciativa
utiliza uma sub-população de mosquitos da própria ilha visando preservar suas características genéticas,
que estão adaptadas às condições
ambientais do local.
Muitas das ações que estão sendo promovidas no campo da pesquisa contam com o apoio do Serviço
de Referência Regional em Arbovírus da Fiocruz PE, criado recentemente. Numa ação de vigilância, o serviço
testa semanalmente amostras de
soro sanguíneo de pacientes com diagnóstico clínico de zika, oriundos
de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. As amostras são enviadas pelos laboratórios centrais
(Lacens) dos estados e o objetivo é
confirmar a continuidade da circulação do vírus zika.
Para o diretor da Fiocruz PE, Sinval
Brandão Filho, a “atuação da unidade
com diferentes frentes de pesquisa
mostram a capacidade institucional de
atender esse momento de emergência em saúde que vive o país”.
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Diferenças dos mosquitos
na transmissão do vírus zika
Estudo pioneiro foi realizado por pesquisadores da Fiocruz e
Instituto Pasteur com colaboração de instituição da Martinica

42

RM 34 help.pmd

REVISTA DE MANGUINHOS | MAIO DE 2016

42

25/05/2016, 16:33

Maíra Menezes
ma pesquisa inédita avaliou a competência vetorial de mosquitos do
gênero Aedes para a
transmissão do vírus zika
em cinco países: Brasil, Estados Unidos,
Guiana Francesa, Martinica e Guadalupe. Uma vez que mensura a presença
de partículas virais ativas na saliva do
vetor, o dado sobre competência vetorial é fundamental para compreender a
transmissão do vírus e estimar o risco de
propagação da doença. Publicado na
revista científica Plos Neglected Tropical
Diseases, o estudo foi realizado por cientistas do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) em parceria com as unidades
do Instituto Pasteur na França, Guiana
Francesa, Guadalupe e Nova Caledônia,
além do Centro de Controle de Mosquitos do Conselho Geral da Martinica.
Os testes foram realizados com mosquitos as espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus do Rio de Janeiro e da
Flórida. Já na Guiana Francesa, Martinica
e Guadalupe, onde não há registro da
presença da espécie A. albopictus, apenas o A. aegypti foi estudado. Os resultados apontam que mosquitos A. aegypti e
A. albopictus do Brasil e dos Estados Unidos, assim como insetos A. aegypti da
Guiana Francesa, Martinica e Guadalupe, são infectados pelo vírus, mas com
diferenças significativas. Além disso, a
competência dos insetos para transmitir o
zika durante a picada é baixa.
“A competência vetorial é determinada geneticamente, por isso podem existir
diferenças entre as populações de mosquitos. Constatamos que as populações de
A. aegypti e de A. albopictus das Américas podem, sim, ser infectadas pelo zika e
transmitir a doença. Porém, esse potencial de transmissão é reduzido e heterogêneo”, afirma o entomologista Ricardo
Lourenço, chefe do Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários
do IOC e um dos autores do artigo. O
trabalho ainda tem como primeira autora a estudante Thaís Chouin Carneiro,
doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária do IOC, que
realiza doutorado-sanduíche no Instituto
Pasteur, em Paris, como bolsista do Programa Capes/Cofecub.
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O resultado sugere que outros fatores podem ter contribuído para a rapidez de disseminação do agravo,
compensando a baixa taxa de transmissão pelos mosquitos. Segundo a pesquisadora Anna-Bella Failloux, chefe da
Unidade de Arboviroses e Insetos Vetores do Instituto Pasteur e uma das autoras do estudo, a falta de imunidade da
população para a doença e a grande
quantidade de vetores A. aegypti vivendo em proximidade com as pessoas são
elementos que podem ter favorecido a
propagação do zika nas Américas. “Os
mosquitos A. aegypti são altamente antropofílicos, picando principalmente os
seres humanos. As diversas alimentações
desses insetos aumentam a chance de
infecção”, diz a cientista. As descobertas não alteram as medidas de prevenção necessárias para reduzir a proliferação
dos insetos, já que as duas espécies são
combatidas com as mesmas medidas de
eliminação de criadouros.

Sobre a
metodologia
Ovos de mosquitos dos cinco países, livres de qualquer tipo de vírus, foram enviados para o Instituto Pasteur,
na França. Lá, os mosquitos das diversas localidades foram alimentados com
sangue contendo vírus zika. O patógeno usado pertence à linhagem asiática,
a mesma identificada em circulação no
Brasil e em outros países das Américas.
Uma das responsáveis pelos testes de
infecção, Thaís explica que três aspectos foram analisados para avaliar o potencial dos insetos para transmitir o vírus.
O primeiro foi a taxa de infecção, que
indica a capacidade do vírus de infectar
e se multiplicar em células epiteliais do
intestino dos mosquitos, caracterizando
a primeira etapa da infecção no vetor.
O segundo foi a taxa de disseminação,
que aponta que o zika ultrapassou a
chamada “barreira do intestino” e alcançou outras partes do organismo do
inseto. Por fim, foi investigado o aparecimento de partículas virais infectantes
na saliva dos mosquitos, determinando
que os insetos seriam finalmente capazes de transmitir o zika por meio da picada. Testes específicos, como a

inoculação da saliva dos mosquitos em
cultura de células, foram realizados para
comprovar que as partículas do vírus estavam ativas – ou seja, com potencial
de causar infecção em uma pessoa que
fosse picada pelo vetor.
“Barreiras próprias do inseto são
capazes de impedir que o vírus se replique e se dissemine para as glândulas
salivares, o que pode afetar consideravelmente a competência vetorial. Por
isso, é imprescindível analisar as taxas
de infecção, de disseminação e de transmissão, em diferentes dias após a infecção experimental, para o melhor
entendimento do potencial de transmissão e da interação entre o vírus e o vetor”, afirma Thaís.
De modo geral, foram observados
altos índices de infecção inicial dos insetos após o contato com o vírus zika. No
entanto, a taxa de disseminação do vírus
dentro do mosquito, cruzando a barreira
do intestino, e a eficiência de transmissão pela saliva do foram mais baixas. O
estudo também traz dados importantes
sobre o tempo de incubação do vírus zika
dentro dos mosquitos. Nas análises feitas
quatro e sete dias após a ingestão do sangue infectado, nenhuma das populações
de mosquitos apresentou partículas virais
na saliva. Novas análises, realizadas 14
dias após a alimentação dos mosquitos
com sangue infectado, foram realizadas
em dois grupos de vetores. NosA. aegypti
do Brasil, apenas 10% tinham presença
do vírus ativo na saliva. Nos A. albopictus
dos Estados Unidos, a taxa foi ainda menor, de 3,3%.

Comparações
com chikungunya
e febre amarela
Segundo Lourenço, na comparação
com outros vírus transmitidos pelos mesmos mosquitos, o zika não apresenta
características que expliquem uma dispersão mais acelerada. Em 2014, um
estudo liderado pelos mesmos pesquisadores apontou que mais de 80% dos A.
aegypti e acima de 95% dos A. albopictus das Américas têm potencial para
transmitir o vírus chikungunya apenas
sete dias após ingerir sangue infectado.
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“Comparativamente, observamos que a
competência vetorial dos mosquitos para
transmitir o vírus zika é menor do que
para chikungunya e dengue. Por outro
lado, a competência vetorial para a transmissão do vírus zika por estes mosquitos
é semelhante à observada em um estudo que realizamos em 2002 sobre a
transmissão do vírus da febre amarela”,
comenta. O cientista acrescenta que,
dependendo de fatores como a quantidade de mosquitos presentes, um nível
baixo de competência vetorial pode ser
suficiente para o estabelecimento do ciclo de transmissão da doença, mas a velocidade com que isso aconteceu com o
vírus zika surpreende.
“Isso permanece uma incógnita. Não
podemos descartar a possibilidade de
que existam mais vias de transmissão,
através de outros vetores ou diretamente de uma pessoa para a outra, por meio
de fluidos corporais”, pondera o pesquisador, ressaltando que os questionamentos não reduzem a importância do
combate aos vetores. “Os mosquitos do
gênero Aedes são comprovadamente
vetores da infecção e evitar a sua proliferação é fundamental na luta contra
zika, dengue e chikungunya”, enfatiza.
O estudo destaca que o maior período de incubação do zika nos mosquitos
pode ser uma vantagem para as estratégias de controle. “De forma geral, os
mosquitos das Américas não são tão eficientes para transmitir o vírus zika. Assim, as medidas de combate aos vetores
devem ser priorizadas para limitar a propagação do vírus pelos mosquitos”, declara Anna-Bella. Nos locais onde a
circulação do vírus ainda não ocorre, o
maior intervalo necessário para que os
insetos comecem a transmitir a infecção
após picar a primeira pessoa doente aumenta a janela de tempo disponível para
realizar ações de bloqueio, que buscam
eliminar os vetores antes que o ciclo da
doença se estabeleça.

dias após ingerir sangue infectado, mais
de 80% dos mosquitos de todos os locais estudados apresentaram o vírus zika
no sistema digestivo. No entanto, o índice de disseminação – que indica que
o vírus conseguiu sair do intestino e se
espalhar para outros órgãos do mosquito – foi maior entre os vetores da Guiana Francesa e de Guadalupe e menor
nos grupos do Brasil, EUA e Martinica.
Já com relação aos insetos A. albopictus, apenas 20% dos mosquitos de origem brasileira apresentaram vírus zika
no intestino sete dias após ingerir o sangue infectado, enquanto, nos mosquitos dos EUA, esse índice chegou a
aproximadamente 60%.

Diferenças
regionais

Hábitos
do Aedes

Além de diferenças na competência vetorial entre as duas espécies de
Aedes, a pesquisa identificou variações
regionais. No caso dos A. aegypti, sete

Mesmo que as duas espécies de
Aedes estejam aptas a transmitir o vírus zika, Lourenço afirma que o A. aegypti ainda é o vetor mais frequente
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de doenças no Brasil. Em laboratório,
experimentos já apontaram que os insetos A. albopictus do país são capazes de transmitir dengue, chikungunya
e febre amarela. Porém, fêmeas desse vetor nunca foram encontradas naturalmente infectadas com qualquer
um dos três vírus no Brasil.
“O A. aegypti tem seus criadouros
dentro ou junto das casas e se alimenta
preferencialmente de sangue humano.
Desta forma, ele está sempre em contato com as pessoas. Isso aumenta a chance
de um mosquito desta espécie picar mais
indivíduos e, consequentemente, de ser
infectado e de transmitir doenças. Já o
A. albopictus penetra pouco nas residências no Brasil. Ele é capaz de viver em
ambientes modificados pelo homem,
mas prefere as áreas próximas de vegetação, como quintais e peridomicílios. A
probabilidade de um mosquito desta espécie picar um indivíduo doente e depois passar o vírus para outra pessoa é
bem menor, porém de forma alguma negligenciável”, esclarece Lourenço.
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O material genético (RNA) do
vírus foi detectado em amostras
de líquido amniótico, com o
uso das técnicas de RT-PCR
convencional e de RT-PCR em
tempo real (Foto: Josué
Damasceno/IOC)

Atuação da Fiocruz
ganha destaque
internacional
Diagnóstico laboratorial correlacionou de forma
inédita no mundo a presença do vírus zika em
líquido amniótico em casos de microcefalia

m novembro, a Organização
Pan-Americana da Saúde
(Opas) emitiu um alerta epidemiológico devido ao aumento
dos casos de anomalias neurológicas, como a microcefalia, em locais onde
há circulação do vírus zika. O documento traz
uma linha do tempo com os fatos considerados relevantes para a emissão do alerta.
Dentre os trabalhos citados, está o achado
científico inédito realizado pelo Laboratório
de Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), a partir de diagnósticos laboratoriais que constaram a presença do genoma do
vírus zika em amostras de líquido amniótico
de duas gestantes da Paraíba, em casos de
fetos com microcefalia no país.

E
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No comunicado, a organização recomenda que os países-membros mantenham a capacidade de detectar e
confirmar casos do vírus, bem como
preparar as unidades de saúde para o
possível aumento da demanda de atendimento especializado para síndromes
neurológicas, além de reforçar os cuidados pré-natais. Os países também
são alertados para prosseguirem os
esforços para a redução da presença
de mosquitos vetores da doença.

Capacitação
para diagnóstico

A identificação
do zika
O Laboratório de Flavivírus, concluiu, em novembro, diagnósticos laboratoriais que constataram a
presença do genoma do vírus zika
em amostras relativas às duas gestantes da Paraíba, cujos fetos foram
confirmados com microcefalia por
meio de exames de ultrassonografia, conforme publicado pelo Ministério da Saúde no dia 17 daquele
mês. O material genético (RNA) do
vírus foi detectado em amostras de
líquido amniótico, com o uso das
técnicas de RT-PCR convencional e
de RT-PCR em tempo real. Os resultados obtidos foram reconfirmados
pela técnica de sequenciamento parcial do genoma viral detectado nas
amostras.
Foi detectado o genótipo asiático
– são conhecidos dois genótipos do vírus Zika, o asiático e o africano. Os
resultados foram comunicados ao Ministério da Saúde.
Tendo em vista o aumento na notificação de casos de microcefalia, o Ministério da Saúde decretou Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional,
no dia 11 de novembro.
Historicamente, o IOC atua na
resposta a temas relevantes em saúde pública por meio da geração de
dados científicos sobre desafios emergentes. Exemplo desta atuação pautada nas questões de saúde do país,
o próprio Laboratório de Flavivírus foi
criado a partir da ação pioneira do
Instituto no estudo da dengue, ainda
nos anos 1980.
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O Laboratório de Flavivírus do IOC vem atuando no esclarecimento
de casos suspeitos da infecção (Foto: Gutemberg Brito/IOC)

Uma das cinco unidades de referência para o diagnóstico do vírus
zika no Brasil, o Laboratório de Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) realizou, em dezembro,
a capacitação de profissionais do Laboratório Central de Saúde Pública
Noel Nutels (Lacen-RJ). O treinamento incluiu atividades teóricas e práticas relativas à técnica de RT-PCR em
tempo real, método molecular utilizado para a detecção do material
genético do vírus em amostras de
pacientes. A atividade integrou o
esforço coordenado pelo Ministério

da Saúde para ampliar a rede de diagnóstico da doença. De acordo com
a pasta, 11 laboratórios públicos já
foram treinados, totalizando 16 centros com o conhecimento para fazer
o teste.
O Ministério da Saúde ressalta
que a capacitação dos laboratórios
públicos deve dar maior agilidade à
detecção do vírus em amostras de
gestantes e bebês. Como unidade
de referência, o Laboratório de Flavivírus do IOC vem atuando no esclarecimento de casos suspeitos da
infecção. (Maíra Menezes)
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Dúvidas
esclarecidas
Evento promovido por
jornal em parceria com
a Fiocruz contou com a
participação de cinco
especialistas da instituição

Registro em microscopia
eletrônica de transmissão foi
produzido durante estudo
sobre replicação viral (Foto:
Débora Barreto/IOC)

Imagem mostra partículas do vírus zika
Registro em microscopia eletrônica de transmissão foi
produzido durante estudo sobre replicação viral
Imagem de microscopia eletrônica de transmissão produzida pelo
Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) mostra partículas
do vírus zika no interior de uma célula infectada. A infecção foi realizada
em cultivo de células Vero, uma linhagem derivada de células de macacos,
e frequentemente utilizada para ensaios in vitro. O registro foi obtido du-

rante um estudo que investiga etapas
da replicação viral conduzido pela
autora da imagem, Débora Ferreira
Barreto-Vieira, pesquisadora do Laboratório de Morfologia e Morfogênese
Viral, juntamente com Ortrud Monika
Barth, chefe do mesmo laboratório. O
estudo conta também com a colaboração da virologista Ana Bispo, chefe
do Laboratório de Flavivírus do IOC.
(Maíra Menezes)

Repelentes caseiros são eficazes contra o Aedes aegypti? Como
são os sintomas da zika? Quantos
ovos uma fêmea do Aedes pode colocar? Crianças e idosos são mais
vulneráveis ao vírus? Toda gestante com zika terá um bebê com microcefalia? Essas e muitas outras
perguntas foram respondidas por
cinco pesquisadores da Fiocruz em
um evento promovido pelo jornal
carioca Extra, em parceria com a
Fundação, em dezembro.
Biólogos e especialistas no mosquito Aedes aegypti, os pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), Ademir Martins, Denise Valle e Rafaela Bruno marcaram presença no encontro. Também
participaram o neurologista Abelardo Araújo, do Instituto Nacional de
Infectologia Evandro Chagas (INI/
Fiocruz), e o infectologista pediátrico Leonardo Menezes, do Instituto Fernandes Figueira (IFF/
Fiocruz). A mediação do encontro
foi feita pelo clínico geral e comentarista de saúde da TV Globo Luís
Fernando Correia.
Transmitido simultaneamente
pelas mídias sociais, o evento teve
intensa participação popular. Além
de reforçar sobre os cuidados para
evitar a proliferação do mosquito
transmissor de dengue, zika e chikungunya, os especialistas explicaram as correlações entre o vírus zika,
microcefalia e síndrome de GuillainBarrè, confirmadas pelo Ministério
da Saúde, e destacaram a importância de disseminar informação correta, esclarecendo os recentes
boatos. (Max Gomes)
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O Aedes contra a doença
Fiocruz Amazônia desenvolve método que utiliza o
próprio mosquito da dengue no controle da enfermidade

A armadilha é formada
por baldes com um
pouco de água e com
as paredes internas
cobertas por um pano
preto no qual é aplicado
o larvicida Pyriproxyfen
(Foto: Peter Ilicciev/CCS)

rincipal transmissor do vírus da dengue, o mosquito Aedes aegypti
pode ser usado para
combater a doença. A
descoberta faz parte de um projeto inovador de pesquisadores do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz
Amazônia) e do Instituto René Rachou
(IRR/Fiocruz Minas), em parceria com
o Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (Inpa). Eles desenvolveram
um método no qual os próprios mosquitos são usados para disseminar inseticida em criadouros.
O teste de campo foi feito em Manacapuru (município a 84 quilômetros de
Manaus) por uma equipe composta por
técnicos, uma pesquisadora e agentes
de saúde locais. O grupo visitou a casa
da aposentada Maria Santos, de 65 anos,
e a orientou que ela deixasse no quintal
baldes com um pouco de água e inseticida para o combate ao mosquito.
Com baldes com um pouco de
água e suas paredes internas cobertas
de um pano preto aveludado, no qual
é aplicado o larvicida Pyriproxyfen triturado até a consistência de um pó, a

P
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armadilha permite que as fêmeas sejam atraídas até o recipiente. Dessa
forma, ao pousarem na armadilha os
mosquitos ficam impregnados com inseticida que acaba sendo levado por
eles para outros criadouros, aumentando o combate às larvas.
Um dos pesquisadores do projeto,
o diretor do ILMD/Fiocruz Amazônia,
Sérgio Luz, explicou que o método é
importante pois há muitos criadouros
que ficam em locais fechados, escondidos ou inacessíveis. “Um dos problemas mais importantes e difíceis de
resolver no controle dos mosquitos vetores da dengue e outras doenças
(como a febre chikungunya e zika) é
que muitos dos criadouros dos mosquitos não são tratados durante as
ações de controle, por conta do difícil
acesso ou por não conseguirem ser
identificados. Os agentes de controle
simplesmente não podem tratar esses
criadouros, que continuam a produzir
mosquitos. O nosso trabalho mostra
que os próprios mosquitos podem tratar muitos desses criadouros”, disse.
Antes do projeto, que começou sua
fase inicial de estudo básico em no-

vembro de 2013, os criadouros positivos de larvas nas casas de Manacapuru eram presentes em 98% das
residências. Até outubro deste ano a
equipe registrou apenas 2% de casas
positivas. As notificações das doenças
no município, segundo o sub-gerente
de Endemias da Secretaria Municipal
de Saúde, Mário Fernandes da Silva,
em 2015, foram 79. No ano passado o
número chegou a 200.
Segundo Luz, após a utilização das
armadilhas disseminadoras o trabalho
de monitoramento dos mosquitos continua. “Este trabalho indica em qual(is)
localidade(s) aparece(m) mosquitos.
Assim é possível fazer o bloqueio utilizando armadilhas disseminadoras de
inseticida apenas nas áreas positivas,
pelo próprio serviço e agentes de endemias e controle. Tivemos uma baixa
populacional de mosquitos bem representativa, caindo de mais de 1,5 mil
por mês para menos de 50. Com isso
fica quase impossível ter transmissão
epidêmica do vírus”, explicou o pesquisador. Além do diretor do ILMD/Fiocruz Amazônia, o projeto também
conta com as participações dos pesquisadores Fernando Abad-Franch (IRR),
Elvira Zamora e dos técnicos de campo Ricardo Mota e Sebastião Dias,
ambos do ILMD.
O trabalho foi apresentado na
Reunião Internacional para Implementação de Alternativas para o
Controle do Aedes aegypti no Brasil,
organizada pelo Programa Nacional
de Controle da Dengue (PNCD) do
Ministério da Saúde e da Organização Panamericana da Saúde (Opas)
e foi aprovado para ser implementado. Depois disso foi estabelecido um
protocolo de trabalho para o uso das
Estações de Disseminação. Opas,
PNCD e Fiocruz estão organizando a
implementação e posterior avaliação
do uso das Estações Disseminadoras
em cidades brasileiras.
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Anomalias
na gestação
Estudo analisa infecção
pelo vírus zika em grávidas

periódico The New England
Journal of Medicine publicou em 4 de março o
artigo Infecção por zika
vírus em mulheres grávidas no Rio de Janeiro (Zika Virus Infection in Pregnant Women in Rio
de Janeiro). O estudo, liderado pela
pesquisadora Patrícia Brasil, chefe do
Laboratório de Pesquisa Clínica em
Doenças Febris Agudas do Instituto
Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), reuniu evidências de
que as anomalias causadas pelo vírus
zika podem acontecer em qualquer
período da gestação. A equipe que
participou da pesquisa analisou amostras de sangue e urina de 88 gestantes
com sintomas associados ao zika. As
amostras, coletadas entre setembro de
2015 e fevereiro de 2016, indicaram
que 72 pacientes apresentaram resultado positivo no teste para vírus zika.

O
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O estudo identificou uma síndrome
congênita relacionada ao zika que causa outras manifestações clínicas decorrentes do seu efeito no sistema nervoso
central (SNC), como falha de formação de estruturas e calcificações cerebrais, atrofia de estruturas no cérebro,
além de microcefalia. “Detectamos
também falha no crescimento fetal, o
que é típico de outras infecções congênitas, como citomegalovirus e rubéola”,
afirmou Patrícia Brasil. “Encontramos
anomalias em 29% dos exames de ultrassom. O mais preocupante, porém,
é que problemas com o feto e com a
gravidez foram descritos em qualquer
idade gestacional, até mesmo no terceiro trimestre, com casos de natimortos e ausência de líquido amniótico. Os
dados sugerem que o vírus pode afetar negativamente a gestação em qualquer momento”, complementou a
pesquisadora do INI/Fiocruz.
O gerente da Área de Atenção Clínico-Cirúrgica à Gestante do Instituto
Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), José Paulo Pereira
Jr., coautor do artigo, ressalta, junto
com a pesquisadora do INI/Fiocruz, que
é de extrema importância pontuar que
os dados não são alarmistas. “Apesar
do estudo contribuir para a fortalecimento da associação entre zika e anomalias congênitas, isso não significa
que todas as gestantes infectadas terão bebês com anomalias. No nosso
estudo, 71% das mães infectadas tiveram exames fetais sem anormalidades”, destacaram os pesquisadores. “É

fundamental que, após o nascimento,
as mães procurem o pediatra para
acompanhamento do bebê por equipe
especializada. Da mesma forma, é de
extrema importância o estreito acompanhamento da gestante infectada
pelo médico obstetra, uma vez que o
monitoramento regular do crescimento e evolução do feto pode proporcionar a detecção oportuna de alterações
que indiquem a necessidade de intervenções precoces que podem salvar a
vida do bebê”.
Ambos destacaram ainda que os
dados devem ser observados com cautela devido ao restrito número de grávidas participantes do estudo. “A
principal limitação do estudo é o pequeno número de gestantes acompanhadas, que não nos permite inferir o
risco absoluto das anomalias congênitas na infecção por vírus zika”, afirmaram.

Zika x rubéola
Os pesquisadores explicaram as
semelhanças e as diferenças entre o
zika e a rubéola, duas doenças consideradas relativamente brandas na
maior parte da população, mas que
parecem estar associadas a anomalias
congênitas. Segundo Patrícia Brasil, “os
dois vírus causam um quadro clínico
semelhante com exantema (manchas
vermelhas na pele), que começa no
rosto e depois desce para o corpo. Esse
exantema é pruriginoso em ambas as
doenças e pode, ou não, ser acompanhado de uma febre baixa nas duas

doenças. Há dores articulares, especialmente em mulheres, e aumento de
gânglios cervicais ou retro-auriculares”.
Ainda de acordo com a pesquisadora
do INI/Fiocruz, as diferenças são que a
rubéola não é transmitida por mosquito, e se manifesta com sintomas respiratórios como coriza, enquanto o zika
não tem sintoma respiratório.
José Paulo Pereira Jr., do IFF/Fiocruz, chama a atenção para a semelhança entre as anomalias fetais nas
duas doenças, com crescimento intrauterino retardado, alterações no sistema nervoso central e calcificações
cerebrais. ”A rubéola não causa máformação fetal quando contraída após
20 semanas de gestação, mas, no nosso
estudo, as más formações fetais do sistema nervoso central foram observadas quando a infecção ocorreu até 27
semanas de gestação, além dos efeitos adversos também no terceiro trimestre da gestação como ausência de
líquido amniótico e morte fetal”, declarou. As infecções que ocorrem no
início da gestação, ou no período de
formação do embrião, são as que mais
frequentemente cursam com anomalias congênitas, predominantemente na
cabeça do feto, já que o zika tem reconhecidamente um tropismo para o
tecido cerebral. “Já no final da gestação, as alterações nos fetos parecem
decorrentes do acometimento das placentas como crescimento intrauterino
retardado e alteração do volume do líquido amniótico que se detectada oportunamente pode prevenir o sofrimento
fetal”, disse.

INI coordena site internacional
Oferecer um espaço onde seja possível desenvolver e compartilhar protocolos de pesquisa, bancos de dados e
trabalhar uma agenda de prioridades nos
projetos relacionados com o zika vírus,
esse é o objetivo do site trilingue Zika
Infection. “Além de promover a circulação destas informações também é
possível acessar dados atualizados sobre a epidemiologia e manejo clínico
dos pacientes”, ressalta o coordenador
da página, Fernando Augusto Bozza,
chefe do Laboratório de Pesquisa Clíni-
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ca em Medicina Intensiva do INI. O
site é fruto da colaboração da Organização Mundial da Saúde (OMS) e
de 11 institutos internacionais, incluindo o Instituto Pasteur, o Centro Alemão
de Pesquisa de Infecções, entre outros.
O site organiza material em português, inglês e espanhol e os pesquisadores podem participar fazendo o cadastro.
ACESSE:
zikainfection.tghn.org/signup
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