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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARCO-CEARÁ 

 

 

REQUERIMENTO Nº 003/2016 

 

 

A Vereadora infra-assinada, com base no Art. 129, VI, c/c o Art. 189, § 
1º, do RI, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja 
encaminhado Ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando as seguintes 
informações:  

 
  

1- Quadro de casos de afetação, em nosso Município, pelo vírus zika; 

  

2- Ações a serem desenvolvidas no Município para combate do 

mosquito aedes aegypti, transmissor da doença, bem como da 

dengue e da febre chikungunya; 

 

3- Registro de casos de microcefalia, problema recentemente associado 

à ação do vírus, no Brasil e no mundo. 

  

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 11 

de fevereiro de 2016. 

 

ANTÔNIA GLAUCY OSTERNO RIOS 
Vereadora 
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Justificativa 

 

Não podemos permitir que as crianças da próxima geração sejam prejudicadas 

por omissão, do Município ou de cidadãos que deixem de cumprir seu papel 

em relação ao combate ao Aedes Aegypti. Faz-se necessário intensificar ações 

a fim de se evitar a proliferação do mosquito, sem esquecer-se, contudo, que 

deve haver garantia de proteção às futuras mães, e os bebês, devendo haver, 

dessa forma, priorização da prevenção. 

O zika vírus teve sua primeira aparição registrada em 1947, encontrado em 

macacos rhesus, na floresta Zika, na Uganda. Endêmico no leste e oeste 

africanos, no continente americano, foi identificado pela primeira vez na Ilha de 

Páscoa, território chileno, no início de 2014. 

A transmissão se dá, oficialmente, por meio da picada do inseto Aedes Aegypti, 

também transmissor da dengue e da febre chikungunya, porém, segundo 

pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, “a forma de contágio do vírus não 

se daria somente pelo mosquito, podendo ser transmitido por meio de relação 

sexual, transfusão de sangue e transplante de órgãos”. Trata-se de uma 

infecção causada pelo vírus ZIKV.  

Quanto à relação entre o vírus e os casos de microcefalia ultimamente 

diagnosticados, a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-

Americana de Saúde reconheceram oficialmente haver relação entre a 

epidemia do vírus e a doença. 

Em todo o ano de 2014, foram notificados 147 (cento e quarenta e sete) casos 

de microcefalia. Até 28 de novembro 2015, 1.248 (um mil duzentos e quarenta 

e oito casos), em 13 estados e no Distrito Federal. Isso representa um aumento 

de quase 1.000% (um mil por cento) no número de casos confirmados. 

A expectativa é de que esses números possam crescer muito mais, devido à 

ação silenciosa do vírus e ao início do período chuvoso, que aumenta a 

proliferação do aedes aegypti. 

A microcefalia é uma doença em que a cabeça e o cérebro das crianças têm 

dimensão menor que a normal para a idade, danificando, tal característica, o 

desenvolvimento mental normal. 
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A microcefalia não tem cura porque o fator que impede o desenvolvimento 

cerebral, que é a união precoce dos ossos que formam o crânio, não pode ser 

paralisado. 

Há, ainda, a Síndrome de Guillain-Barré, é uma doença autoimune que ocorre 

quando o sistema imunológico do corpo ataca parte do sistema nervoso, por 

engano, levando à inflamação dos nervos, que provoca fraqueza muscular, que 

vem sendo associada à infecção pelo vírus.  

No Brasil, a ocorrência de síndromes neurológicas relacionadas ao vírus foi 

confirmada após investigações da Universidade Federal de Pernambuco, a 

partir da identificação do vírus em amostras de seis pacientes com sintomas 

neurológicos com histórico de doença exantemática. Desse total, quatro foram 

confirmadas como doença de Guillain-barré, tendo havido, em 2015, o registro 

de 130 (centro e trinta) casos. Já, em 2014, foram 09 (nove) casos, segundo a 

Secretaria de Saúde. 

Não há cura para a Síndrome de Guillain-Barré. Entretanto, há muitos meios 

disponíveis para ajuda à redução dos sintomas, como o tratamento das 

possíveis complicações, a proporcionar o aceleramento da recuperação do 

paciente. 

Dessa forma, visando ao bem estar dos munícipes, rogo a Vossa Excelência, 

com a aprovação do Plenário, o atendimento ao disposto neste Requerimento. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 11 

de fevereiro de 2016. 

 

ANTÔNIA GLAUCY OSTERNO RIOS 
Vereadora 

 

 


