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Veja também
Filhos de mães que
tiveram zika devem ser
acompanhados até a
alfabetização

Mosquitos Aedes aegypti  Custódio Coimbra / O Globo

RIO A Inglaterra registrou nesta quartafeira o primeiro caso de

zika sexualmente transmissível do Reino Unido. Segundo a

Autoridade de Saúde Pública da Inglaterra (PHE), a paciente

contraiu o vírus após se relacionar com seu parceiro que havia

retornado de uma área com incidência da doença.

As autoridades afirmam que, em grande

parte dos casos, as pessoas infectadas pelo

zika no país contraíram o vírus em viagens

ao Caribe. De acordo com a estatística

oficial, de 265 pessoas que viajaram
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Bebês expostos ao zika desenvolvem
microcefalia após o
nascimento

'Brasil ainda deve
respostas sobre a
microcefalia por zika' diz
médica do Unicef

recentemente e estão infectadas com o

vírus, 190 casos têm relação com viagens

pela região. Os demais casos reportados

são de pessoas que viajaram para América

do Sul, para Miami, nos Estados Unidos,

para o sudeste asiático e para a Oceania.

A paciente infectada por meio de contato sexual não está grávida e,

segundo os médicos, apresenta boa recuperação da doença.

No dia 18 de novembro, a Organização Mundial de Saúde (OMS)

afirmou que o vírus zika e as complicações neurológicas

relacionadas a ele não constituem mais uma emergência global em

saúde pública, como havia sido declarado em fevereiro deste ano.

Em novembro, a OMS afirmou que o " vírus Zika e consequências

associadas continuam sendo um desafio duradouro de saúde

pública exigindo ação intensa, mas não representa mais uma

emergência internacional."

A doença transmitida também pelo mosquito aedes aegypti

começou a ganhar grandes proporções no ano passado. Também

em 2015, cientistas brasileiros identificaram a relação do zika com

a microcefalia, que até então era desconhecida pela ciência. Além

da malformação, o vírus está associado à síndrome de Guillain

Barré, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso,

provocando fraqueza muscular

ANTERIOR

Testes da primeira vacina
contra Aids começam na
África do Sul



PRÓXIMA

Alucinógenos aliviam
depressão em pacientes

com câncer, dizem estudos



Recomendadas para você

 

Recomendado por

Unesco declara ioga Patrimônio
Cultural Imaterial da
Humanidade

01/12/2016 7:15

EM DESTAQUE

SAÚDE

  

Descubra por que essa
mulher se acha feia (e
como é...

 
zika

 
Alucinógenos aliviam
depressão em
pacientes com
câncer,...

 
Inglaterra registra
primeiro caso de zika
sexualmente...

SOCIEDADE COMPARTILHAR BUSCAR

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/bebes-expostos-ao-zika-desenvolvem-microcefalia-apos-nascimento-20524834
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/brasil-ainda-deve-respostas-sobre-microcefalia-por-zika-diz-medica-do-unicef-20522924
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/testes-da-primeira-vacina-contra-aids-comecam-na-africa-do-sul-20568305
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/alucinogenos-aliviam-depressao-em-pacientes-com-cancer-dizem-estudos-20571245
http://www.outbrain.com/what-is/default/pt
http://oglobo.globo.com/sociedade/unesco-declara-ioga-patrimonio-cultural-imaterial-da-humanidade-20570643
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/
javascript://
javascript://
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/descubra-por-que-essa-mulher-se-acha-feia-como-possivel-tratar-20453765
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/zika-1-20572208
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/alucinogenos-aliviam-depressao-em-pacientes-com-cancer-dizem-estudos-20571245
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/inglaterra-registra-primeiro-caso-de-zika-sexualmente-transmissivel-do-reino-unido-20570896
http://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript:void(0)
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/inglaterra-registra-primeiro-caso-de-zika-sexualmente-transmissivel-do-reino-unido-20570896
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://oglobo.globo.com/sociedade/site-o-globo-20-anos/
http://oglobo.globo.com/


RECEBERNewsletter As principais
notícias do dia no
seu e-mail.

email@email.com.br

Já recebe a newsletter diária? Veja mais opções.

 

Cidadania
também se
aprende na
escola

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Gerente do
tráfico é preso
na Cidade de
Deus

Europa: uma a
cada sete
pessoas com
AIDS não sabe
que está

Patrícia
Laurenzo,
professora:
'Não se muda
o mundo sem

Martin
Scorsese se
encontra com
o Papa após
exibição de

BRASIL

No Senado, Moro
diz que não é
momento para
aprovar lei de
abuso de...

BRASIL

Prescrição
pode
beneficiar
Renan caso
STF aceite
denúncia
hoje
CASO CHEGOU AO
TRIBUNAL EM 2007.
E SÓ AGORA A
DENÚNCIA,
APRESENTADA PELO
MP HÁ QUASE
QUATRO ANOS,
SERÁ JULGADA
PELO SUPREMO

OPINIÃO

Momento é
de conversa
e de
entendimento
HÁ MUITA TENSÃO
NA POLÍTICA E NA
ECONOMIA, E, SE
NÃO HOUVER
DIÁLOGO ENTRE OS
PODERES, NÃO SERÁ
POSSÍVEL
ENCAMINHAR COMO
É

ECONOMIA

Operação Zelotes:
PF busca
documentos do
BankBoston

ESPECIAL PUBLICITÁRIOEM DESTAQUE AGORA NO GLOBO

MAIS LIDAS

Veja os jogadores
da Chapecoense
que não estavam no
voo da Colômbia

01 Investigados na
Lava-Jato
votaram em
peso contra
medidas
anticorrupção

02 Suspeito de
chefiar tráfico
em favelas do
Rio é preso na
Ponte

03 Presidente do
Senado diz que
pacote original
só seria
defensável no
fascismo

04 Comissão do
Senado aprova
simbolicamente
fim do foro
privilegiado para
autoridades

05

EM DESTAQUE

SAÚDE

  

Descubra por que essa
mulher se acha feia (e
como é...

 
zika

 
Alucinógenos aliviam
depressão em
pacientes com
câncer,...

 
Inglaterra registra
primeiro caso de zika
sexualmente...

SOCIEDADE COMPARTILHAR BUSCAR

http://oglobo.globo.com/newsletter/cardapio
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/cidadania-tambem-se-aprende-na-escola-20363281
http://oglobo.globo.com/rio/gerente-do-trafico-preso-na-cidade-de-deus-20509664
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/europa-uma-cada-sete-pessoas-com-aids-nao-sabe-que-esta-infectada-20557612
http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/patricia-laurenzo-professora-nao-se-muda-mundo-sem-um-ato-de-violencia-20563694
http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/martin-scorsese-se-encontra-com-papa-apos-exibicao-de-filme-sobre-jesuitas-no-vaticano-20565334
http://www.outbrain.com/what-is/default/pt
http://oglobo.globo.com/brasil/no-senado-moro-diz-que-nao-momento-para-aprovar-lei-de-abuso-de-autoridade-20571650
http://oglobo.globo.com/brasil/no-senado-moro-diz-que-nao-momento-para-aprovar-lei-de-abuso-de-autoridade-20571650
http://oglobo.globo.com/brasil/mesmo-se-stf-aceitar-denuncia-hoje-prescricao-pode-beneficiar-renan-20571063
http://oglobo.globo.com/opiniao/momento-de-conversa-de-entendimento-20569390
http://oglobo.globo.com/economia/operacao-zelotes-pf-busca-documentos-do-bankboston-20570676
http://oglobo.globo.com/economia/operacao-zelotes-pf-busca-documentos-do-bankboston-20570676
http://oglobo.globo.com/esportes/veja-os-jogadores-da-chapecoense-que-nao-estavam-no-voo-da-colombia-20565134
http://oglobo.globo.com/brasil/investigados-na-lava-jato-votaram-em-peso-contra-medidas-anticorrupcao-20570278
http://oglobo.globo.com/rio/suspeito-de-chefiar-trafico-em-favelas-do-rio-preso-na-ponte-20570557
http://oglobo.globo.com/brasil/presidente-do-senado-diz-que-pacote-original-so-seria-defensavel-no-fascismo-20566919
http://oglobo.globo.com/brasil/comissao-do-senado-aprova-simbolicamente-fim-do-foro-privilegiado-para-autoridades-20566503
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/
javascript://
javascript://
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/descubra-por-que-essa-mulher-se-acha-feia-como-possivel-tratar-20453765
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/zika-1-20572208
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/alucinogenos-aliviam-depressao-em-pacientes-com-cancer-dizem-estudos-20571245
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/inglaterra-registra-primeiro-caso-de-zika-sexualmente-transmissivel-do-reino-unido-20570896
http://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript:void(0)
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/inglaterra-registra-primeiro-caso-de-zika-sexualmente-transmissivel-do-reino-unido-20570896
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://oglobo.globo.com/sociedade/site-o-globo-20-anos/
http://oglobo.globo.com/


Shopping

 Colégio  Região Irajá subsídios de até R$ 27.500,00

 Anchieta subsídio de até R$ 27.500,00

 

VERSÃO MOBILE

RIO

ANCELMO.COM
GENTE BOA
CARNAVAL
BAIRROS
DESIGN RIO
EU-REPÓRTER
RIO 2016
TRÂNSITO

BRASIL

LAURO JARDIM
ELIO GASPARI
ILIMAR FRANCO
JORGE BASTOS MORENO
MERVAL PEREIRA
BLOG DO MINEIRO
BLOG DO NOBLAT
JOSÉ CASADO

ECONOMIA

MIRIAM LEITÃO
LAURO JARDIM
CARROS
DEFESA DO CONSUMIDOR
INDICADORES
INFRAESTRUTURA
NEGÓCIOS E FINANÇAS
PETRÓLEO E ENERGIA

SOCIEDADE

SITE O GLOBO 20 ANOS
CONTE ALGO QUE NÃO SEI
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA
RELIGIÃO
SEXO
SUSTENTABILIDADE

CULTURA

PATRÍCIA KOGUT
TEATRO E DANÇA
ARTES VISUAIS
FILMES
LIVROS
MÚSICA
RIO SHOW

ELA

MODA
BELEZA
GENTE
GASTRONOMIA
HORÓSCOPO
DECORAÇÃO

ESPORTES

RIO 2016
BOTAFOGO
FLAMENGO
FLUMINENSE
VASCO
PANORAMA ESPORTIVO
RADICAIS
PULSO

TV

PATRÍCIA KOGUT

MAIS +

OPINIÃO
BLOGS
VÍDEOS
FOTOS
VIAGEM
PREVISÃO DO TEMPO
INFOGRÁFICOS
EU-REPÓRTER

© 1996 - 2016. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído

EM DESTAQUE

SAÚDE

  

Descubra por que essa
mulher se acha feia (e
como é...

 
zika

 
Alucinógenos aliviam
depressão em
pacientes com
câncer,...

 
Inglaterra registra
primeiro caso de zika
sexualmente...

SOCIEDADE COMPARTILHAR BUSCAR

http://www.mrv.com.br/imoveis/riodejaneiro/riodejaneiro/?utm_source=extra&utm_medium=banner_shopping&utm_content=Oferta1&utm_campaign=extra_Logo
http://bit.ly/2ddR8o5
http://bit.ly/2dxSFIq
http://oglobo.globo.com/
http://facebook.com/JornalOGlobo
https://twitter.com/JornalOGlobo
https://plus.google.com/u/0/+JornalOGlobo/posts
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://m.oglobo.globo.com/?versao=mobi
http://oglobo.globo.com/rio/
http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/
http://oglobo.globo.com/blogs/blog_gente_boa/
http://oglobo.globo.com/rio/carnaval/
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/
http://oglobo.globo.com/rio/design-rio/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://oglobo.globo.com/esportes/rio-2016/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/transito/radar-tempo-transito-agora.html
http://oglobo.globo.com/brasil/
http://oglobo.globo.com/laurojardim
http://oglobo.globo.com/brasil/elio-gaspari/
http://oglobo.globo.com/blogs/ilimar/
http://oglobo.globo.com/pais/moreno/
http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval/
http://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-mineiro/
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/
http://oglobo.globo.com/opiniao/jose-casado/
http://oglobo.globo.com/economia/
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/
http://oglobo.globo.com/laurojardim
http://oglobo.globo.com/economia/carros/
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/
http://oglobo.globo.com/economia/indicadores/
http://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/
http://oglobo.globo.com/economia/negocios/
http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/
http://oglobo.globo.com/sociedade/site-o-globo-20-anos/
http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sexo/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/
http://oglobo.globo.com/cultura/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/cultura/teatro/
http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/
http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/
http://oglobo.globo.com/cultura/musica/
http://rioshow.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/ela/
http://oglobo.globo.com/ela/moda/
http://oglobo.globo.com/ela/beleza/
http://oglobo.globo.com/ela/gente/
http://oglobo.globo.com/ela/gastronomia/
http://oglobo.globo.com/ela/horoscopo/
http://oglobo.globo.com/ela/decoracao/
http://oglobo.globo.com/esportes/
http://oglobo.globo.com/esportes/rio-2016/
http://oglobo.globo.com/esportes/botafogo/
http://oglobo.globo.com/esportes/flamengo/
http://oglobo.globo.com/esportes/fluminense/
http://oglobo.globo.com/esportes/vasco/
http://blogs.oglobo.globo.com/panorama-esportivo/
http://www.oglobo.com.br/blogs/radicais
http://blogs.oglobo.globo.com/pulso/
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/opiniao/
http://oglobo.globo.com/blogs/
http://oglobo.globo.com/videos/
http://oglobo.globo.com/fotogalerias/
http://oglobo.globo.com/boa-viagem/
http://oglobo.globo.com/tempo
http://oglobo.globo.com/infograficos
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://www.gda.com/
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/
javascript://
javascript://
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/descubra-por-que-essa-mulher-se-acha-feia-como-possivel-tratar-20453765
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/zika-1-20572208
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/alucinogenos-aliviam-depressao-em-pacientes-com-cancer-dizem-estudos-20571245
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/inglaterra-registra-primeiro-caso-de-zika-sexualmente-transmissivel-do-reino-unido-20570896
http://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript:void(0)
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/inglaterra-registra-primeiro-caso-de-zika-sexualmente-transmissivel-do-reino-unido-20570896
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://oglobo.globo.com/sociedade/site-o-globo-20-anos/
http://oglobo.globo.com/


 

© 1996 - 2016. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído
sem autorização.

PORTAL DO ASSINANTE CLUBE O GLOBO SOU+RIO FAÇA SUA ASSINATURA AGÊNCIA O GLOBO O GLOBO SHOPPING FALE CONOSCO DEFESA DO CONSUMIDOR EXPEDIENTE
ANUNCIE CONOSCO TRABALHE CONOSCO POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO

EM DESTAQUE

SAÚDE

  

Descubra por que essa
mulher se acha feia (e
como é...

 
zika

 
Alucinógenos aliviam
depressão em
pacientes com
câncer,...

 
Inglaterra registra
primeiro caso de zika
sexualmente...

SOCIEDADE COMPARTILHAR BUSCAR

http://www.centraldoassinante.oglobo.com.br/
https://clubesoumaisrio.oglobo.globo.com/
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://www.agenciaoglobo.com.br/
http://shopping.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/fale-conosco
https://defesa.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/expediente/
http://oglobo.globo.com/anuncie/
http://www.vagas.com.br/infoglobo
http://oglobo.globo.com/politica-de-privacidade/
http://oglobo.globo.com/termos-de-uso/
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/
javascript://
javascript://
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/descubra-por-que-essa-mulher-se-acha-feia-como-possivel-tratar-20453765
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/zika-1-20572208
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/alucinogenos-aliviam-depressao-em-pacientes-com-cancer-dizem-estudos-20571245
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/inglaterra-registra-primeiro-caso-de-zika-sexualmente-transmissivel-do-reino-unido-20570896
http://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript:void(0)
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/inglaterra-registra-primeiro-caso-de-zika-sexualmente-transmissivel-do-reino-unido-20570896
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://oglobo.globo.com/sociedade/site-o-globo-20-anos/
http://oglobo.globo.com/

