
 

AM\1091906PT.doc  PE579.866v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

11.4.2016 B8-0449/3 

Alteração  3 

José Inácio Faria 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Surto do vírus Zika 

Proposta de resolução 

Considerando U 

 

Proposta de resolução Alteração 

U. Considerando que há registo de um 

pequeno número casos de transmissão do 

vírus Zika por via sexual; 

U. Considerando que o vírus Zika é 

sexualmente transmissível
1,2

 e que a 

OMS declarou que a transmissão por via 

sexual é relativamente comum
3
; 

_____________________ 
1
 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press

/documents/PR2-2-

16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughS

exualTransmission.pdf 

2
 https://www.rt.com/news/333855-zika-sex-case-

france/ 

3
http://www.reuters.com/article/us-health-zika-

qanda-factbox-idUSKCN0X22TY 

Or. en 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
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11.4.2016 B8-0449/4 

Alteração  4 

José Inácio Faria 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Surto do vírus Zika 

Proposta de resolução 

Considerando M 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que a relação entre as 

mulheres grávidas infetadas com o vírus 

Zika e o recrudescimento dos casos de 

microcefalia, uma condição que faz com 

que os bebés nasçam com cabeças mais 

pequenas do que o normal e, na maioria 

dos casos, com atrasos de desenvolvimento 

cerebral, na sequência do surto do vírus 

está atualmente a ser estudada e, de 

acordo com a OMS, se está a tornar cada 

vez mais plausível; considerando que esta 

incerteza, bem como a incerteza quanto 

aos mecanismos de transmissão, coloca as 

mulheres e adolescentes, em particular as 

mulheres grávidas e as suas famílias, numa 

situação extremamente difícil, em especial 

no que diz respeito à sua saúde e às 

implicações a longo prazo para o agregado 

familiar, e que estas incertezas não devem, 

de modo algum, servir de pretexto para 

protelar as decisões e ações urgentes 

necessárias para resolver a crise; 

M. Considerando que, com base num 

conjunto cada vez maior de estudos 

preliminares, há um consenso a nível 

científico de que o vírus Zika é uma das 

causas de microcefalia
1
, uma condição que 

destrói células fetais que formam o 

cérebro
2
, faz com que os bebés nasçam 

com cabeças mais pequenas do que o 

normal e, na maioria dos casos, com 

atrasos de desenvolvimento cerebral e 

parece ser capaz de causar danos ao feto 

durante a gravidez
3
, estando também na 

origem da síndrome de Guillain-Barré; 

considerando que a incerteza quanto ao 

estado de saúde do nascituro, bem como a 

incerteza quanto aos mecanismos de 

transmissão, coloca as mulheres e 

adolescentes, em particular as mulheres 

grávidas e as suas famílias, numa situação 

extremamente difícil, em especial no que 

diz respeito à sua saúde e às implicações a 

longo prazo para o agregado familiar, e que 

estas incertezas não devem, de modo 

algum, servir de pretexto para protelar as 

decisões e ações urgentes necessárias para 

resolver a crise; 

 __________________ 

1
http://www.who.int/features/qa/zika/en/ 

2
 http://www.nature.com/news/zika-

highlights-role-of-controversial-fetal-

http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
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tissue-research-1.19655 
3
 Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. 

http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412 (2016). 

   

Or. en 

http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
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11.4.2016 B8-0449/5 

Alteração  5 

José Inácio Faria 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Surto do vírus Zika 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Considerando que o surto do vírus 

Zika veio demonstrar a necessidade de 

explorar plenamente o potencial da 

ciência, incluindo o estudo de tecidos 

fetais, com vista a determinar de que 

modo pode o vírus causar malformações 

congénitas, incluindo microcefalia, e a 

desenvolver uma vacina ou um 

medicamento que permita prevenir graves 

malformações congénitas e mesmo mortes 

no futuro; considerando que o estudo de 

tecidos fetais foi essencial para a 

produção de vacinas contra a rubéola, a 

varicela, a raiva e a hepatite, e que 

continua a sê-lo no âmbito da atual 

investigação sobre o VIH/SIDA
1
; que, no 

entanto, esse estudo deve ser conduzido 

dentro dos limites legais e éticos; 

_______________  

1
 http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-

anti-abortion-laws-research-221254 

Or. en 

http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
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11.4.2016 B8-0449/6 

Alteração  6 

José Inácio Faria 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Surto do vírus Zika 

Proposta de resolução 

N.º 7-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-B. Observa que o estudo dos tecidos 

fetais pode fornecer a chave para a 

doença e permitir evitar as malformações 

congénitas e os abortos a elas associados;  

Or. en 

 

 


