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Os caminhos da

Marcelo de Souza tem 35 anos.

Fraco, com as pernas e os braços quase

em pele e osso, de olhar tristonho,

cabisbaixo e fala para dentro, há mais de

três anos está doente. Pobre, morador da

favela Mandela de Pedra, no subúrbio do

Rio de Janeiro, o pedreiro desempregado

sofre de tuberculose, doença em que o

Brasil ocupa um dos maiores índices de

casos do mundo.

tuberculose

P E S Q U I S A
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uando a tuberculose é
diagnosticada e tratada
corretamente, em seis
meses a chance de cura
é total. Mas geralmente

não é isso o que ocorre e o abandono do
tratamento é hoje um grande entrave
para o controle da enfermidade no país.
Marcelo, um caso típico de paciente que
não vinha recebendo a devida atenção,
já desistiu diversas vezes. Com isso, de-
senvolveram-se bacilos resistentes em
seu organismo e agora ele precisará, além
dos três diferentes medicamentos usa-
dos, tomar injeções para se curar e o tra-
tamento demorará um ano.

Atualmente, Marcelo freqüenta o
Programa de Saúde da Família (PSF) e
uma vez por mês participa de reuni-
ões no Centro de Saúde da Fiocruz,
onde recebe uma cesta básica, remé-
dios e se reúne com agentes que es-
clarecem dúvidas e o estimulam a con-
tinuar a viver. Questionado por que
abandonara o tratamento das outras
vezes, ele diz que antes, “após uns três
meses, achava que estava curado e
parava de tomar os remédios”. No en-
tanto, o pedreiro agora garante que é
diferente e elogia muito o trabalho das
agentes de saúde: “antes eu não tinha
essas pessoas. Elas me apóiam, expli-
cam coisas e me tratam com muito
carinho. Desta vez, vou até o fim”.

A história de Marcelo reflete, de
certa forma, a atual situação da tuber-
culose, que atinge cerca de 100 mil
pessoas no Brasil. Segundo dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS),
o país é o único das Américas a figurar
entre os 22 responsáveis por 80% dos
casos no mundo, ocupando a 15a posi-
ção. Ao lado de nações como Afega-
nistão, Bangladesh e Tanzânia, pouca
gente sabe que aqui, por causa da tu-
berculose, mais de 5,5 mil pessoas mor-
rem todo ano. “Certamente é uma das
doenças infecciosas que mais mata no
Brasil”, afirma o médico e pesquisador
Genésio Vicentin, do Centro de Saúde
do Trabalhador e Ecologia Humana
(Cesteh) da Fiocruz.

Para ele, há muito o investimen-
to do Estado em recursos necessários
ao controle da enfermidade é insufici-
ente. Sem isso, tornou-se difícil a for-

mação de equipes especializadas e de-
vidamente preparadas com médicos,
enfermeiros, assistentes socias e
visitadores. Conseqüentemente, outros
problemas surgem, como a monitora-
ção inconstante do tratamento. “Mui-
tos pacientes o abandonam por esta-
rem mal informados, por não serem
constantemente estimulados, por um
acompanhamento deficiente ou devi-
do a problemas causados por pressões
sócio-econômicas, como a necessida-
de de priorizar a busca de um empre-
go ou de fundo emocional, especial-
mente a reduzida auto-estima”, explica.

Rita de Cássia, enfermeira do
Centro de Saúde da Fiocruz, diz que lá
o abandono chega a 25% (acima dos
10% recomendáveis). “E podemos con-
siderar isso razoável se compararmos
com muitos postos que existem por aí
e observarmos as dificuldades da rede
– por exemplo, agora estamos sem
raio-x”, afirma.

Marcelo também recebe visitas
de Janet Aleixo, agente de saúde do
PSF. Enquanto caminha em direção à

casa do doente, por entre as ruelas
quentes da favela, ela não pensa duas
vezes antes de responder por que o
abandono é tão alto: “olhe ao seu re-
dor. A maior parte dessa gente não tem
lazer, não tem emprego, passa o dia
todo ociosa, isso tira a vontade de qual-
quer um de viver”. Por trás de suas
palavras, a definição clara do proble-
ma da tuberculose no Brasil: muitas
vezes, sem ter nos meios de comuni-
cação o mesmo espaço que dengue e
Aids, ela atinge, sobretudo, as classes
menos favorecidas. Apontada por mui-
tos como um “mal social”, a sua proli-
feração está intimamente ligada às con-
dições precárias de vida.

“A aglomeração de pessoas é o
principal fator de transmissão. Se ima-
ginarmos uma família de cinco ou seis
pessoas amontoadas num mesmo bar-
raco, quando uma delas traz a tubercu-
lose para casa os outros correm enor-
me risco de também serem infectados”,
explica Vicentin. Má alimentação, falta
de higiene, tabagismo, alcoolismo ou
qualquer outro fator que gere baixa
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Paciente atendido no
posto de saúde da
Fiocruz: o abandono
do tratamento vem
agravando a situação
da tuberculose
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Genoma da vacina
BCG Moreau será
seqüenciado

m dos melhores tipos
de BCG (Bacilo de
Calmette e Guérin)
em utilização no mun-
do para imunização

contra tuberculose, o Moreau-RJ,
cepa brasileira da Mycobacterium
bovis, terá o seu genoma seqüen-
ciado por pesquisadores da Fiocruz
e da Fundação Ataulpho de Paiva
(FAP). O projeto Genoma BCG
Moreau-RJ, lançado em março, está
orçado em R$ 500 mil e será con-
cluído em um ano. A iniciativa per-
mitirá a melhoria da eficácia, dimi-
nuição dos efeitos colaterais e
ampliação do controle de qualida-
de na produção da vacina.

Segundo os especialistas, o
efeito da vacina poderá ser ampli-
ado com a reintrodução de antíge-
nos importantes produzidos por
genes que desapareceram do
genoma do Moreau-RJ após anos
de produção. “Poderemos melho-
rar a vacina através da engenharia
genética, manipulando os genes de
acordo com sua função”, explica um
dos coordenadores do projeto, o
pesquisador do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC) e diretor científico da
FAP, Luiz Roberto Castello-Branco.

Na produção, será possível
criar mecanismos de avaliação
genômica do BCG, que permitirão
garantir a estabilidade genética e
a qualidade em diferentes condi-
ções de produção e estocagem.
“Além disso, poderemos aumen-
tar a qualidade da vacina com a
modificação consciente do sistema
de produção”, explica um dos co-
ordenadores do projeto, o pesqui-

sador do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC) Wim Degrave.

Iniciativa permitirá
melhoria na qualidade

da vacina brasileira
contra tuberculose

Outras características da vaci-
na também serão estudadas. Atra-
vés da análise do genoma e de sua
expressão, os cientistas tentarão des-
cobrir porque o BCG confere imu-
nidade parcial à hanseníase e é efi-
caz no tratamento do câncer
superficial de bexiga e asma. Além
disso, eles buscarão explicar a
atuação da vacina como imunomo-
dulador, melhorando a resposta do
sistema imunológico.

A iniciativa abre caminho tam-
bém para o desenvolvimento de va-
cinas recombinantes com o BCG
(Bacilo de Calmette e Guérin). Esse
tipo de vacina é obtido ao se inse-
rir em uma bactéria os genes que
codificam antígenos de outras en-
fermidades. Assim, agregando ge-
neticamente ao BCG trechos de
DNA responsáveis pela síntese de
antígenos de tétano e varicela, por
exemplo, ele passa a conferir imu-
nidade a várias doenças. Além de
ser barata – custa, em média, U$
0,15 por dose – a cepa brasileira
tem a vantagem de poder ser apli-
cada por via oral e causar poucos
efeitos colaterais.

“As possibilidades são grandes,
mas isso demanda tempo. Até che-
gar ao público, a vacina precisa
passar por muitos testes pré-clíni-
cos e clínicos”, pondera Degrave.

resistência orgânica, também favorece
o estabelecimento da doença.

Até a década de 1970, a tubercu-
lose estava em declínio no país. Porém,
esse panorama começa a mudar no iní-
cio dos anos 80, quando se observa um
aumento e logo após uma estabilização
de sua incidência. De acordo com Vi-
centin, a causa disso foi a descentraliza-
ção inadequada das ações contra a en-
fermidade, quando o governo federal
passou tal responsabilidade para os es-
tados e, com a criação do Sistema Úni-
co de Saúde, para os municípios.

“Na verdade, a descentralização é
uma idéia positiva, pois tem intenção
de ampliar a rede pública, aumentar a
capacidade de controle de doenças e
melhorar o atendimento à população.
Mas esse processo não ocorreu apro-
priadadamente e houve uma série de
vácuos.” O médico se refere aos pro-
blemas econômicos ocorridos a partir do
governo João Figueiredo, ao fim da di-
tadura militar, e aos cortes públicos em
políticas sociais que se seguiram em vir-
tude da implementação de políticas ne-
oliberais no país. “Simplesmente trans-
feriram-se as responsabilidades, mas não
os recursos. Estes, inclusive, sofreram
cortes para destinarem-se a outros pro-
pósitos”, resume.

Apesar de a Aids ter contribuído
para o aumento da tuberculose, ape-
nas 3,3% de seus doentes têm o vírus
HIV. De acordo com Vicentin “a tuber-
culose atinge bem menos a classe
média e alta e quando ocorre, freqüen-
temente está associada à Aids, daí se
valoriza muito mais a segunda, o que
dá a falsa impressão de que a tubercu-
lose é hoje menos importante”.

Grave e causada por uma bacté-
ria chamada Mycobacterium tubercu-
losis (também conhecida como bacilo
de Koch), a tuberculose é transmitida
pelas vias respiratórias. O contágio se
dá pelas gotículas de escarro elimina-
das pelo enfermo quando este tosse
ou espirra. Quanto aos sintomas, Vicen-
tin explica: “a tosse prolongada por
mais de três semanas, mesmo sem fe-
bre, é o primeiro indício da infecção.
Depois pode se seguir catarro, febre
acompanhada de muito suor, perda de
apetite e emagrecimento”.
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