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VEJA ALGUMAS DAS POSSIBILIDADES DA VACINA

AVANÇO DE DOENÇA

Teste rápido para descobrir zika
Laboratório do Estado
vai oferecer exame que
detecta o vírus em
24 horas, a partir de
março. Resultado hoje
sai no mínimo em 7 dias

RODRIGO GAVINI/AT

FABRÍCIO MARTINS explicou que novo equipamento permite que resultado do exame de zika vírus saia mais rápido

Rayza Fontes

A maneira mais eficaz de
diagnosticar a infecção por
zika vírus, de acordo com o

Ministério da Saúde, é unindo
uma análise dos sintomas por um
médico ao teste laboratorial.

A partir do dia 1º de março, uma
nova tecnologia vai permitir que o
resultado do exame fique pronto
em 24 horas. Hoje, no Estado, há a
opção de fazer o teste em laborató-
rios particulares, que custam a
partir de R$ 470 e dão o resultado
em, no mínimo, uma semana.

Já na rede pública, são ofereci-
dos 30 exames por semana no Es-
tado e o resultado sai em 30 dias.

Quando o teste rápido, já usado
para diagnosticar dengue, come-
çar a ser realizado por laboratório
particular, se a coleta for feita pela
manhã, será possível saber em 24
horas se o paciente está infectado.

Para o coordenador e responsá-
vel técnico pelo setor de biologia e
genética molecular do laboratório
Tommasi, Fabrício Antônio Fer-
reira Martins, a novidade é boa es-
pecialmente para as grávidas.

“O exame de zika vírus é feito via
diagnóstico molecular. Estamos
adquirindo um novo equipamento
para agilizar o processo, e até o
preço vai ser menor. Para as grávi-
das, que mais procuram o exame, é
melhor porque diminui a ansieda-
de e elas podem procurar atendi-
mento mais cedo”, explicou ele.

Atualmente, o laboratório em
que Fabrício trabalha divulga os
resultados em 10 dias e o preço do
exame é R$ 650. O novo valor, me-
nor, ainda não foi definido. Para
ele, o equipamento mais moderno
vai tornar o teste também mais
p re c i s o.

O diretor do laboratório Bitten-
court, Marcos Bittencourt, afir-
mou que, nas últimas semanas, a
demanda em relação ao exame
tem crescido. Os testes são feitos
em Cascavel, no Paraná, a partir de
amostras retiradas no Estado.

“Mais de 80% do preço do exa-
me, que custa R$ 470, são para co-
brir os custos. As amostras che-
gam ao Paraná em algumas horas e
já vão para o laboratório”, disse.

R$ 470
é o menor preço do exame
no Estado

7 dias
é o mínimo para resultado hoje

OS NÚMEROS

SAIBA MAIS

Como funciona
> O TESTE para diagnóstico de zika é

realizado no Estado a partir da pre-
sença do material genético do vírus
no sangue do paciente.

> O IDEAL é que o exame seja realizado
em até quatro dias após o apareci-
mento dos sintomas. Já foram regis-
trados casos, entretanto, da presen-
ça do vírus do organismo até 11 dias
após os sintomas aparecerem.

> OS PREÇOS são na faixa de R$ 470 a
R$ 700. Planos de saúde ainda não
oferecem cobertura para o exame.

> O EXAME PODE SER FEITO gratuita -
mente por pacientes na rede pública,
com pedido médico. O Estado tem
uma cota de 30 exames semanais,
que são enviados para a Fiocruz. O
tempo médio para recebimento dos
resultados é de 30 dias.

Pro f e ss o re s
denunciam
focos em carros
abandonados

No bairro Consolação, em Vitória,
professores da Escola Municipal
Professor João Bandeira denuncia-
ram o abandono de três carros pró-
ximos à entrada da escola. De acordo
com eles, os vidros dos veículos estão
quebrados e podem estar servindo
como criadouro do Aedes aegypti.

“Os carros estão abandonados há
mais de um mês. Quando as aulas
começaram pedimos a retirada,
pois os vidros estão quebrados e
eles podem acumular água parada”,
disse a professora Marilza Leão.

Em nota, a Secretaria Municipal
de Segurança Urbana (Semsu) in-
formou que uma equipe identifi-
cou os veículos em estado de aban-
dono. Um deles foi retirado ime-
diatamente. Os proprietários dos
outros dois já foram notificados.
Caso não retirem os veículos, eles
serão recolhidos pela prefeitura.

W H ATSA P P

CARROS abandonados em Vitória

Vírus inativo
Mata-se o vírus,

tornando-o incapaz
de infectar. Espera-
se que sua carcaça
possa fazer o seu
organismo montar a
resposta imunológi-
ca de defesa.
> EXEMPLOS: va ci-

nas contra pólio,
Influenza (gripe) e
ra i va .

> PROBLEMA: po de
ser pouco eficien-
te.

Vírus atenuado
O vírus não é mor-

to, mas debilitado. Ele
está vivo, mas a ca-
pacidade de provo-
car a doença é redu-
zida a níveis baixíssi-
mos.
> E X E M P LO S : va c i n a s

contra sarampo e
febre amarela.

> PROBLEMA: po de
haver uma muta-
ção que reverta a
perda de virulên-
cia.

Vacina de DNA
O corpo tem de tra-

balhar. Injeta-se um
segmento do DNA vi-
ral. O corpo fabrica
um pedaço do vírus,
que desencadeia a
resposta imune.
> EXEMPLOS: ex i st e m

vacinas em testes
contra herpes e en-
cefalite japonesa.

> P R O B L E M A :  n ão
existe uma regula-
mentação específica
para essas vacinas.

Va c i n a
re c o m b i n a n t e
de partículas

O trabalho é feito fo-
ra do organismo. Um
segmento do vírus é
produzido por bacté-
rias ou fungos; depois,
eles são purificados e
injetados em humanos.
> EXEMPLOS: va ci na s

contra HPV e hepa-
tite B.

> PROBLEMA: ba ixa
resposta imunológi-
ca celular.

Vacina estudada por 15 laboratórios
SÃO PAULO

A corrida por uma vacina contra
o zika vírus já movimenta labora-
tórios e a indústria farmacêutica
pelo mundo. A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) relata que
existem ao menos 15 iniciativas
para desenvolver a imunização.

O processo, porém, ainda tem de
percorrer um longo caminho. Não
será como no caso da epidemia
causada pelo vírus H1N1, em 2009
– a vacina ficou pronta apenas seis
meses após a identificação do ví-
r u s.

“A tecnologia já estava incorpo-
rada, e o método de inativação do
vírus, bem estabelecido. Havia fá-
bricas produzindo vacina contra

gripe em várias partes do mundo”,
relatou Esper Kallas, infectologis-
ta da USP e responsável pelos tes-
tes em humanos da vacina contra a
d e n g u e.

Para fazer a vacina da zika, saem
na frente os grupos que já desen-
volveram, ainda que experimen-
talmente, vacinas contra outros ví-
rus da mesma família do zika, co-
mo os que causam dengue, febre
amarela e encefalite japonesa.

Já se tem ideia de como é a epi-
demiologia e o padrão de espalha-
mento dessas arboviroses (trans-
mitidas por artrópodes, como o
Aedes aegypti).

Também será mais fácil estimar
quantas pessoas devem participar
dos testes e o que esperar de efei-

tos colaterais, por exemplo. A
francesa Sanofi, primeira a obter
licença para vender uma vacina
contra dengue, já divulgou inten-
ção de entrar na corrida imunoló-
gica em busca de uma vacina para
o zika vírus.

A ideia da empresa, disse Nicho-
las Jackson, chefe de pesquisa da
farmacêutica na França, é justa-
mente usar a mesma plataforma
da vacina da dengue.

O método consiste em substituir
partes do vírus da febre amarela
para que ele adquira a “c a ra ” do ví-
rus da zika. Jackson afirmou que
houve discussões com o governo
brasileiro para montar uma parce-
ria e que espera uma aceleração
dos trâmites regulatórios.


