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Doenças que
emergem nos jornais
e reemergem da
pobreza

o início deste ano,
mais de 20 pessoas
morreram na Ásia em
decorrência de uma

gripe que, nos últimos dois
anos, surgiu em patos
e galinhas. O supervírus
responsável por essa gripe
teve origem no sul da China
e ainda se mantém longe do
Brasil. Mas 2004 pode ficar
marcado como um ano em
que doenças relativamente
desconhecidas da população
freqüentaram bastante
as manchetes dos
jornais brasileiros.
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m março, após contraírem o
vírus da raiva transmitido por
morcegos hematófagos (que
se alimentam de sangue), 15
pessoas faleceram no muni-

cípio de Portel, na Ilha de Marajó, no
Pará. A região Centro-Oeste do país
também não escapou ilesa. Entre
maio e junho, outra doença – a han-
tavirose – espalhou medo entre os
moradores da cidade de São de Se-
bastião, no Distrito Federal, e dos mu-
nicípios de Cristalina e Pirenápolis, em
Goiás, onde foram registrados óbi-
tos causados por essa moléstia. Em
seguida, foi a vez da população de
Mauá, na Grande São Paulo, viver
dias de apreensão, depois que três pes-
soas de uma mesma família morre-
ram de febre maculosa.

Gripe aviária, raiva transmitida
por morcegos hematófagos, hantavi-
rose e febre maculosa: essas enfermi-
dades, assim como o dengue, a febre
amarela e a hepatite C, pertencem a
um grupo denominado doenças
emergentes ou reemergentes. “Doen-
ças emergentes são aquelas que não ti-
nham significado no passado e em de-
terminado momento surgem como
novas, pois são causadas por agentes
etiológicos desconhecidos. Foi o caso
da Aids: o vírus HIV era diferente de
tudo o que já se tinha visto”, diz o
médico Luciano Medeiros de Toledo,
professor da Escola Nacional de Saú-
de Pública Sergio Arouca (Ensp), uni-
dade da Fiocruz na capital amazonen-
se, Manaus. Nesta cidade, inclusive,
foram registrados, nos últimos três
anos, 50 casos de uma pneumonia
atípica. Como ainda não se sabe qual
é a origem da doença nem o micror-
ganismo causador, tudo leva a crer que
se trata de uma doença emergente.

Doenças emergentes são causa-
das por bactérias ou vírus nunca an-
tes descritos, gerados por mutações
em microrganismos já conhecidos ou
que passaram a ter novas distribui-
ções – como os que só parasitavam

animais e se tornam nocivos para hu-
manos ou aqueles que acometiam
apenas as crianças e começam a afetar
também os idosos. “Definir doenças
emergentes não é tarefa das mais fá-
ceis. Trata-se de um conceito amplo
e dinâmico”, comenta o médico
Eduardo Costa, assessor da Presidên-
cia da Fiocruz e ex-secretário de Saú-
de do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com Costa, a gripe
espanhola é um exemplo clássico de
doença emergente. “Até hoje não se
chegou a um consenso sobre sua ori-
gem. Tudo o que se sabe é que, em
um intervalo de mais ou menos três
anos, ela fez um número enorme de
vítimas em várias partes do mundo.
E depois desapareceu”, explica. Nun-
ca mais foram registrados casos de
gripe espanhola. Mas existem enfer-
midades que vão e voltam. São as

doenças reemergentes: elas aparecem,
são controladas e, passado um tem-
po, ameaçam novamente a popula-
ção. “Um exemplo é a malária nas
regiões Norte e Nordeste. Ela se tor-
nou um problema na época do ciclo
da borracha, ficou sob controle por
um período e depois ressurgiu de for-
ma intensa nos anos 70”, lembra
Toledo. Conhecidas de longa data, as
moléstias reemergentes voltam a ter
sua incidência aumentada por causa
de uma série de fatores, entre os quais
se destacam a degradação do meio
ambiente, a urbanização desenfreada
e a desigualdade social.

Ocupação desordenada
do espaço

O município de Portel, onde
foram registrados casos de raiva
transmitida por morcegos hemató-

E

O deslocamento de trabalhadores
para atividades como o garimpo
contribui para a disseminação de doenças
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fagos, é um dos maiores produtores
de madeira do Pará e tem sofrido as
conseqüências do desmatamento de-
senfreado. “A raiva em Portel se ca-
racteriza como uma doença reemer-
gente que se manifesta sob a forma
de um surto epidêmico. A doença
não está sendo transmitida pela mor-
dida de cães. As graves modifica-
ções ambientais que vêm ocorren-
do nesse município, possivelmente,
explicam o aumento dos ataques de
morcegos à população humana”,
afirma Toledo.

Ainda no Norte, a destruição da
cobertura vegetal da Amazônia tem
provocado desequilíbrios na fauna
responsáveis, por exemplo, pela dis-
seminação de mosquistos silvestres
capazes de transmitir para o homem
microrganismos causadores de doen-
ças. “A expansão humana para áreas

de floresta, devido a atividades
econômicas como o extrativismo, faz
com que o ciclo de determinados pa-
rasitas, antes restrito a animais silves-
tres, passe a englobar o homem, cri-
ando-se um novo ciclo associado a
doenças emergentes ou reemergen-
tes”, completa Toledo.

O cenário já se tornou comum:
nas periferias das metrópoles, o lixo
se acumula nas ruas e na frente das
casas, o esgoto corre a céu aberto e
água potável é artigo de luxo. E, em
meio à tamanha falta de infra-estru-
tura, proliferam ratos, insetos e ou-
tros vetores de doenças. “A miséria
potencializa a emergência e reemer-
gência de moléstias”, resume Costa.

As precárias condições de vida
da população são especialmente
preocupantes no caso de enfermida-
des cujo contágio se dá pelo contato

interpessoal, como ocorre em uma
série de doenças respiratórias. “É claro
que, se em uma família de seis pesso-
as, todas dormem num mesmo
cômodo, elas ficam vulneráveis a es-
sas moléstias”, comenta o assessor da
Presidência da Fiocruz.

Fluxos migratórios
Embora tivesse surgido na

China, havia o risco de ela chegar a
qualquer canto do planeta, o que
exigiu a intensificação da vigilância
sanitária nos portos e aeroportos.
Trata-se da síndrome respiratória
aguda grave (SRAG), popularmen-
te conhecida como pneumonia asi-
ática, que demonstrou que na vida
real, e não só no cinema, micróbios
perigosos poderiam se disseminar
rapidamente, pegando carona nos
meios de transporte cada vez mais
modernos e velozes.

Se hoje é fácil viajar de leste a
oeste e de norte a sul, também não é
difícil que vírus e bactérias se espa-
lhem por aí. Mas não se pode con-
denar a modernização dos meios de
transporte nem o progresso de modo
geral. Até porque êxodos ocorrem
desde os tempos mais remotos. “A
gripe espanhola, em uma época em
que não havia transportes tão rápi-
dos quanto os atuais, conseguiu, em
cerca de três anos, afetar uma parcela
significativa da população mundial.
Isso ocorreu porque, depois de uma
guerra, os soldados voltavam para
casa, e essa movimentação ajudou a
espalhar a gripe”, exemplifica Costa.

O médico lembra ainda que,
assim como os transportes, as co-
municações também passaram por
revoluções tecnológicas. “Assim, as
informações necessárias para o con-
trole das doenças chegam a qualquer
lugar em um curto intervalo de tem-
po. E a educação é uma das melho-
res formas de combate às enfermi-
dades emergentes e reemergentes”,
conclui Costa.
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Raiva silvestre
Pela primeira vez no Brasil, a

transmissão da raiva para humanos
por morcegos supera a por cães. O
número de casos de raiva humana
registrados no país caiu de 74 em
1990 para dez em 2002. Porém, só
no primeiro semestre de 2004, já fo-
ram registrados 23 casos, sendo que
em 20 deles a doença foi transmitida
por morcegos hematófagos da espé-
cie Desmodus rotundus (que mordem
mamíferos). A invasão de ambientes
silvestres pelo homem e a falta de vi-
gilância por parte dos sistemas de saú-
de podem explicar esse aumento da
transmissão da doença por morcegos.

Embora já existam estratégias
eficientes para controlar a raiva urba-

na – transmitida por cães e gatos, a
raiva silvestre – transmitida por ani-
mais como morcegos, raposas e
sagüis – permanece e ainda constitui
um grave problema de saúde públi-
ca, mesmo em países desenvolvidos.
A população, em geral, não sabe que
outros mamíferos além de cães e ga-
tos podem transmitir raiva. Por isso,
ao serem mordidas por um morce-
go, por exemplo, não procuram as-
sistência médica e, assim, correm sé-
rios riscos. Os vírus rábicos costumam
infectar células nervosas e muscula-
res. Se o animal está infectado e, logo
após a mordida, a vítima não recebe
a vacina anti-rábica, ela desenvolve
um quadro de encefalite aguda que
leva à morte.

O ciclo urbano da raiva é man-
tido sob controle graças aos progra-
mas de vacinação do homem e dos
mamíferos domésticos. No entanto,
o combate da raiva silvestre ainda é
deficiente. Como, pelo menos por
enquanto, não há como implementar
a vacinação dos mamíferos que vi-
vem nas matas, a melhor solução para
controlar a raiva silvestre no país ain-
da é investir em educação e no
monitoramento dos animais envolvi-
dos nesse ciclo da doença.

Fonte: Nélio Morais, da Secretaria de
Saúde do Estado do Ceará, e Phyllis
Romijn, do Laboratório de Biologia
Animal da Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária do Estado do Rio de Janeiro

Hantavirose
A síndrome cardiopulmonar

por hantavirus teve seu primeiro caso
no Brasil em 1993, em Juquitiba (SP).
Até hoje, 405 casos foram confirma-
dos e houve 177 óbitos. Neste ano,
até agosto houve a confirmação de
68 casos e 25 mortes por hantaviro-
se. Desses casos de 2004, 47 foram
registrados em apenas duas unidades
da Federação: Minas Gerais e o Dis-
trito Federal. Não houve ocorrência
no Nordeste. Para verificar se a han-
tavirose já atinge a região, a Secretaria
de Vigilância em Saúde (SVS) do Mi-
nistério da Saúde busca, no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Iba-
ma), uma licença para que o Centro
de Pesquisas Aggeu Magalhães
(CPqAM), unidade da Fiocruz em
Pernambuco, possa capturar  roedo-
res silvestres, que são os reservatóri-
os do hantavirus e da peste. A per-
missão do Ibama, associada à
instalação do Laboratório de Nível
de Biossegurança 3 (NB 3), em mar-
ço deste ano, e à capacitação de pes-
quisadores na área de diagnóstico

Técnicos trabalham em laboratório de segurança: alguns agentes
de doenças requerem total cuidado em sua manipulação
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Febre maculosa
A febre maculosa é causada por

diversas bactérias, sendo a espécie
Rickettsia rickettsii a mais importante do
Brasil. A doença é transmitida por car-
rapatos, que, como vetores de doen-
ças, só perdem para os mosquitos.
Descrita pela primeira vez em 1899,
nos Estados Unidos, a febre maculo-
sa chegou ao Brasil em 1929, em São
Paulo, mas de lá para cá já foi registrada
no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Es-
pírito Santo e Santa Catarina.

A febre maculosa é mais co-
mum entre abril e outubro, período
em que predominam as formas jo-
vens do carrapato. Como elas são
menores que os adultos, passam des-
percebidas, conseguem ficar fixadas
à pele das pessoas por mais tempo e,
portanto, têm mais chance de trans-
mitir as bactérias.

Entre os sintomas da doença
estão febre alta, dor de cabeça e le-
sões na pele semelhantes às do saram-
po ou da meningite meningocócica.
Porém, como a R. rickettsii infecta cé-
lulas do endotélio (revestimento in-

terno) de vasos sangüíneos, a febre
maculosa pode se manifestar de di-
ferentes formas. Já que existem va-
sos por todo o corpo, praticamente
qualquer órgão pode ser afetado. O
paciente pode apresentar, por exem-
plo, um quadro clínico que simula
pneumonia, apendicite ou meningite.

Devido a essa variedade de ma-
nifestações clínicas, a febre maculosa
costuma ser confundida com outras
doenças. É comum a espera pelo di-
agnóstico correto ser longa, o que
atrasa o tratamento adequado e pode
trazer conseqüências graves. O trata-
mento é simples: consiste basicamen-
te na administração de antibióticos
baratos. Mas, se ele não for iniciado
até uma semana após o início dos sin-
tomas, é grande o risco de os remé-
dios não surtirem o efeito desejado.
Em tempo: se a doença não for de-
vidamente tratada, a letalidade pode
chegar a 80%.

sorológico e molecular da do-
ença, fará com que o CPqAM
se torne também colaborador
do Programa de Vigilância
Ecoepidemiológica das Han-
taviroses da SVS.

As infecções por hanta-
virus ocorrem por meio da
inalação de aerossóis forma-
dos a partir de urina, fezes e
saliva de roedores silvestres
que contenham as partículas
virais. O período de incuba-
ção do vírus dura, em média,
14 dias, variando de quatro a
42 dias. Numa primeira fase
mais branda, a doença se ma-
nifesta por meio de febre, tos-
se seca, dores musculares
principalmente na região dor-
so-lombar, dor abdominal,
náusea, vômito e cefaléia inten-
sa. Essa etapa dura de três a
cinco dias, podendo evoluir para in-
suficiência respiratória aguda grave e
choque circulatório, que apresenta alta
taxa de letalidade, quase 50%.

Correm mais risco de contrair
a hantavirose os trabalhadores agrí-
colas, os profissionais que trabalham
na captura de animais e pessoas que
acampam ao ar livre. Ainda não exis-
te tratamento comprovadamente efi-
caz para a doença.

O Guia de Vigilância Epidemi-
ológica da Fundação Nacional de
Saúde (Funasa) recomenda instrumen-
tos para o controle, entre eles a elimi-
nação de resíduos que possam servir
para a construção de tocas e ninhos
de roedores e evitar entulhos e objetos
no interior e no entorno das residên-
cias, realizando limpeza do local dia-
riamente. O nome do vírus provém
do rio Hantaan, na Coréia, onde foi
identificado em 1978.

Fonte: Alzira de Almeida, coordenado-
ra do Serviço de Referência em Peste e
Hantaviroses do CpqAM, e dados da SVS.

Fonte: Elba Lemos, coordenadora do
Laboratório de Hantaviroses e Rickett-
sioses do Instituto Oswaldo Cruz (IOC)

Bactérias do gênero Rickettsia causam a febre maculosa,
com alguns sintomas parecidos aos da meningite




