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Enxurrada
de doenças
Hepatites, leptospirose e outras doenças comuns na
época de enchentes são foco de iniciativas da Fiocruz
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Fernanda Marques

esde o final de 2008 as
chuvas têm castigado o
país e as enchentes já atin-
giram milhares de pessoas
em estados como Santa

Catarina, Minas Gerais e Rio de Janei-
ro. A situação é grave não só devido ao
grande número de desabrigados, mas
também porque traz à tona o debate
sobre mudanças climáticas e uma série
de questões de saúde pública, como as
doenças que tendem a aumentar em
época de inundações. A mais comenta-
da talvez seja a leptospirose, transmiti-
da pela urina de ratos. Muitas outras
doenças, porém, estão relacionadas à
água e podem ocorrer em caso de en-
chente. “As mais frequentes e comuns
são as diarreias, hepatite A, febres
entéricas e leptospirose. Após as
enchentes, mais tarde, também a
dengue”, afirma o engenheiro sa-
nitarista Odir Clécio da Cruz Roque,
pesquisador da Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz).

O primeiro passo para com-
bater essas doenças é conhecer os
agentes causadores, os sintomas,
as formas de transmissão e de pre-
venção. Na tarefa de contribuir para
o controle de doenças relacionadas
à água e, sobretudo, aquelas mais
comuns após as enchentes, a po-
pulação brasileira conta com a Fio-
cruz, onde não faltam projetos de
pesquisa, desenvolvimento tecno-
lógico e produção em saúde pública em
áreas relacionadas ao tema.

Destaque para
a leptospirose

Febre, dor de cabeça e dores no
corpo, principalmente na panturrilha:
se a pessoa apresentar estes sintomas
alguns dias após ter entrado em con-
tato com águas de enchente, esgotos,
terrenos baldios, lagoas ou rios con-
taminados, ela pode estar com leptos-
pirose. Apesar de curável, a doença é
grave. Por isso, em caso de suspeita,
é necessário procurar um médico ime-
diatamente.  Vômitos, diarreia, tosse
e, nos casos mais graves, pele e olhos
amarelados também estão entre os
possíveis sintomas da doença, que
ocorre, principalmente, nos meses
chuvosos e nas áreas metropolitanas.

A leptospirose é transmitida ao
homem, sobretudo, durante as inunda-
ções, quando a urina de ratos, presente
em esgotos e bueiros, mistura-se às
águas de enchente. Ao entrar em con-
tato com essas águas, a pessoa contrai
a bactéria Leptospira, que penetra no
corpo pela pele, especialmente por
ferimentos. Para se prevenir, o conse-
lho número um é evitar o contato com
as águas de enchente.

Obras de saneamento básico e
melhorias nas habitações também es-
tão entre as medidas de prevenção. Pes-
quisa da Fiocruz Bahia realizada no bair-
ro de Pau da Lima, em Salvador, mostrou
que quem residia a menos de 20 me-
tros de esgotos a céu aberto e em áreas
propensas a alagamentos tinha um ris-
co 42% maior de ser infectado pela

chente, deve-se diluir um copo de
hipoclorito de sódio em um balde com
20 litros de água.

Os dados da doença no país em
2008 chamam atenção para uma ques-
tão importante: enquanto o Sul teve o
maior número de casos (920 entre os
2.518 notificados), os óbitos estiveram
concentrados no Sudeste, que teve 116
dos 272 casos fatais.

Colaboração
junto à OMS

O Laboratório de Referência Naci-
onal para Leptospirose, do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), tornou-se,
no ano passado, o quarto laboratório
do mundo a receber a designação de
Centro Colaborador da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para esta do-
ença. Assim, a Fiocruz assumiu uma sé-

rie de responsabilidades perante
a OMS e passou a atuar em uma
esfera mais ampla em termos de
cooperação internacional na área.

“Firmamos o compromisso
de oferecer apoio técnico e cien-
tífico para a OMS em situações
epidêmicas e em todas as ques-
tões relacionadas à doença, além
de investir no desenvolvimento de
outros centros de pesquisa, na
multiplicação do conhecimento
sobre a leptospirose e na forma-
ção profissional”, explica a pesqui-
sadora Martha Pereira, chefe do
Laboratório do IOC e diretora do
Centro Colaborador da OMS para

Leptospirose, que já participou de mis-
sões do órgão em países como Repú-
blica Dominicana e Nicarágua.

Kits para
diagnóstico

Também na Fundação, por meio do
Instituto de Tecnologia em Imunobiológi-
cos (Biomanguinhos/Fiocruz), são produ-
zidos kits para diagnóstico da doença, for-
necidos ao Ministério da Saúde. Os kits
são produzidos a partir de metodologia
Elisa. Em contrato com a empresa Chem-
bio Diagnostics, Biomanguinhos assinou
a transferência de tecnologia para produ-
ção de um kit rápido de diagnóstico com
base na tecnologia conhecida como DPP
(dual path plataform), que permite o re-
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Leptospirose: casos em 2008

Leptospira. Para quem morava a menos
de 20 metros de um local de acúmulo
de lixo, esse risco era 43% maior. O es-
tudo revelou ainda que, para cada acrés-
cimo de um dólar na renda familiar diá-
ria per capita, a chance de infecção
diminuía 11%, deixando evidentes as
correlações entre a leptospirose, as con-
dições de moradia e saneamento e o
acesso à renda.

O controle de roedores, que tam-
bém faz parte da prevenção à doença,
requer cuidado. O Ministério da Saúde
orienta que o uso de venenos raticidas
deve ser feito por técnicos capacitados.
Para eliminar a bactéria Leptospira, re-
comenda-se o uso de hipoclorito de
sódio (água sanitária): um litro do pro-
duto para cada mil litros de água do
reservatório. Já para a limpeza de locais
e objetos contaminados durante a en-

Fonte: Ministério da Saúde
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sultado em poucos minutos e sensibilida-
de maior em relação a outras metodolo-
gias. Além disso, ele pode ser adotado
para teste em diversos fluidos corporais.
O procedimento é simples para o usuá-
rio: o teste consiste numa cartela onde é
depositada pequena quantidade do ma-
terial a ser analisado e o próprio dispositi-
vo indica o resultado, num sistema seme-
lhante ao adotado em testes de gravidez.
O processo de transferência de tecnolo-
gia iniciado em 2007 ainda está em cur-
so e a previsão é que a Fiocruz produzirá
entre 70 e 100 mil testes por ano.

Ao mesmo tempo, a Fiocruz traba-
lha para colocar à disposição do Ministé-
rio da Saúde um produto estratégico para
diagnóstico rápido da leptospirose usan-
do tecnologia própria. Pesquisadores da
Fiocruz Bahia, em parceria com Bioman-
guinhos e a Universidade de Cornell, nos
Estados Unidos, desenvolveram a meto-
dologia inovadora.

“Este é um teste que vai ajudar a
salvar vidas, representando uma ferra-
menta importantíssima para o médico
identificar a doença ainda no seu iní-
cio, antes da progressão para formas
severas”, destaca um dos coordenado-
res do projeto, o pesquisador Miter-
mayer Galvão dos Reis, diretor da Fio-
cruz Bahia. O desenvolvimento do teste
foi possível porque a equipe de pesqui-
sadores identificou o componente da
bactéria Leptospira que estimula a pro-
dução de anticorpos pelo paciente.

Na etapa atual, a Fiocruz Bahia e
Biomanguinhos trabalham conjuntamen-
te para o desenvolvimento e obtenção
das proteínas recombinantes que são
objeto de duas patentes da Fundação e
que servirão como base para o teste. “Em
breve, avançaremos para uma fase de
avaliação e validação do kit, que será

realizada de forma compartilhada envol-
vendo a Fiocruz Bahia, Biomanguinhos
e outras instituições de excelência do
país, com apoio do Ministério da Saú-
de”, observa Antonio Ferreira, gerente
do Programa de Reativos para Diagnós-
tico de Biomanguinhos.

O pesquisador da Fiocruz Bahia
Albert Ko, coordenador científico do
projeto, conta que em seguida será re-
alizada a avaliação clínica do desempe-
nho do kit, que antecede a obtenção
de registro pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). “O teste
terá formato similar ao de um cartão de
crédito e o resultado sairá em até 15
minutos”, antecipa.

Gastroenterites
A infecção por rotavírus é uma

das mais importantes causas de diarreia
grave em crianças menores de 5 anos,
particularmente nos países em desen-
volvimento. Além da diarreia, a doença
é caracterizada por uma forma abrupta
de vômito e febre alta. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, na população até 4
anos a quase totalidade dos indivíduos
já teve algum episódio de diarreia por
rotavírus. Entre adultos, as reinfecções
ocorrem com relativa frequência, sobre-
tudo entre viajantes de países desenvol-
vidos em visita às regiões tropicais, pais
de crianças com diarreia por rotavírus,
indivíduos que trabalham em unidades
pediátricas e creches, idosos e comuni-
dades isoladas. Estima-se que cerca de
um terço dos adultos se infectem em
casos de transmissão intrafamiliar.

Nas fezes de crianças infectadas,
durante a fase aguda do quadro diar-
réico, cerca de um trilhão de partículas

de rotavírus são eliminadas por mililitro
de espécime fecal. A transmissão ocor-
re por via fecal-oral, por contato pes-
soa a pessoa, através de água ou ali-
mentos contaminados. A disseminação
por meio de mãos contaminadas é, pro-
vavelmente, a forma mais importante de
transmissão. Por isso, para prevenir a
doença, bons hábitos de higiene são
fundamentais, como lavar sempre as
mãos antes e depois de utilizar o ba-
nheiro, trocar fraldas, manipular ou pre-
parar alimentos.

O Brasil foi o primeiro país do mun-
do a oferecer a vacina contra rotavírus
na rede pública de saúde. Em 2006 a
imunização foi acrescentada ao calendá-
rio básico de vacinação para crianças em
todo o país, sendo administrada em duas
doses, aos 2 e aos 4 meses de vida. Em
2005, o Brasil registrou mais de 95 mil
internações atribuídas ao rotavírus na
faixa etária abaixo de 5 anos. Em 2007,
após a introdução da vacina, estimou-se
uma redução de quase 30% dessas hos-
pitalizações em menores de 1 ano.

Atenta à importância dessa imuni-
zação, a Fiocruz firmou, em 2008, um
contrato com a multinacional britânica
GlaxoSmithKline (GSK), que transferirá
para Biomanguinhos a tecnologia para
produção da vacina contra rotavírus. O
acordo permitirá ao Brasil produzir cerca
de 50 milhões de doses nos próximos
cinco anos, atendendo integralmente à
demanda do Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI). A transferência de tec-
nologia será feita em quatro etapas e a
nacionalização da vacina deve aconte-
cer em 2013. Após a incorporação de-
finitiva da tecnologia, calcula-se uma
economia de, pelo menos, US$ 100 mi-
lhões aos cofres públicos em um prazo
de cinco anos.
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Além disso, a Fiocruz conta com um
Serviço de Referência Regional para
Rotaviroses. O Laboratório de Virologia
Comparada e Ambiental do IOC é res-
ponsável pelo desenvolvimento e pela
aplicação de metodologias para detecção
e caracterização molecular dos principais
vírus causadores das gastrenterites agu-
das, o que inclui rotavírus, astrovírus, no-
rovírus e adenovírus entéricos.

Atenção a
diarreias bacterianas

Para o caso de gastroenterites pro-
vocadas pelas bactérias Escherichia coli
(E. coli), a Fiocruz Amazônia apresen-
tou a proposta de produção de um kit
para a identificação rápida do micro-or-
ganismo, com custo mais baixo. A hi-
pótese lançada no estudo é que algu-
mas E. coli não precisam ser tratadas
com antibióticos quando devidamente
diagnosticadas, mas a vagarosidade na
realização dos testes de identificação
acaba levando os médicos a prescreve-
rem medicamentos antes do diagnósti-
co elucidado.

“Tornamo-nos grandes criadores
de bactérias multirresistentes. Além do
mais, acaba saindo muito caro para o
Estado, que mantém hospitais e labo-
ratórios infantis à base de medicamen-
tos específicos e sofisticados, quando,
muitas vezes, em casos de diarreias, não
há necessidade deste tratamento. Se
identificado o subgrupo de E.coli diar-
reiogênica, a criança passa somente
pelo ambulatório e, com orientação mé-
dica, a própria mãe pode cuidar da cri-
ança em casa, não precisando ir para
emergência e diminuindo, assim, o flu-
xo de crianças nos hospitais”, salienta
a pesquisadora Andrea Grava.

Com o kit que está em fase de
desenvolvimento na Fiocruz Amazônia,
a partir de ferramentas de biologia mo-
lecular, o resultado do teste sai em dez
minutos, enquanto algumas versões
importadas podem levar dias para a
confirmação do diagnóstico. Além dis-
so, o produto nacional exige menos
infraestrutura e mão-de-obra.

Hepatite A
O vírus da hepatite A causa uma

doença infecciosa que ocorre, principal-
mente, em locais com precárias condi-
ções sanitárias e socioeconômicas. No
Brasil, são registrados, em média, 16 mil
casos por ano. Na maioria das vezes, a
hepatite A produz sinais e sintomas pou-
co específicos, podendo passar desper-
cebida. A principal via de contágio é a
fecal-oral, por contato inter-humano ou
por água e alimentos contaminados.
Não existe tratamento para a forma
aguda da doença, exceto o repouso,
que acaba sendo imposto pela própria
condição do paciente. Melhoria das con-
dições de vida, adequação do sanea-
mento básico e medidas educacionais
de higiene constituem as melhores es-
tratégias de prevenção.

Em relação à hepatite A, a Fiocruz
também tem novidades na área de diag-
nóstico. Uma nova metodologia para de-
tecção do vírus da hepatite A com base
em amostras de saliva pode contribuir
para o controle epidemiológico da do-
ença durante surtos. Diferentemente do
diagnóstico com base em amostras de
sangue, utilizado hoje, o método inédi-
to validado pelo Laboratório de Desen-
volvimento Tecnológico em Virologia do
IOC permite identificar os casos da do-

ença mesmo em pessoas infectadas que
estão no chamado período de janela
imunológica (antes de produzirem anti-
corpos para combater o vírus).

 “O diagnóstico laboratorial e a in-
vestigação de surtos de hepatite A ge-
ralmente dependem de estudos soroló-
gicos e epidemiológicos, mas alguns
fatores, como a dificuldade de coleta de
sangue em crianças, têm acelerado a
procura de fluidos alternativos para o
diagnóstico da doença”, avalia a bio-
médica Luciane Amado. Além disso, a
evolução assintomática da hepatite A
contribui para a disseminação da doen-
ça e, por isso, detectar o vírus rapida-
mente é fundamental para o controle
de surtos – daí a importância de um tes-
te que permita a detecção do vírus mes-
mo durante a janela imunológica.

A pesquisa de Luciane demons-
trou, inclusive, que o fluido oral apre-
senta maior virulência que amostras de
sangue. A nova metodologia, que usa
a técnica de PCR em tempo real para a
análise da saliva, já foi testada satisfa-
toriamente no estudo de dois surtos –
em 2005, na comunidade do Jacarezi-
nho, no município do Rio de Janeiro, e
em 2008, em Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense –, além de um inquérito na
comunidade ribeirinha de Rio Pardo, em
Manaus. “A coleta de saliva para de-
tecção do vírus mostrou-se bastante efi-
ciente tanto para o diagnóstico mole-
cular do vírus quanto para o estudo
epidemiológico de surtos e pode ser
uma importante ferramenta para o con-
trole da hepatite A, sobretudo entre cri-
anças. Além de permitir o diagnóstico
precoce da doença, ao contrário da
coleta de sangue, o método é feito de
maneira não invasiva, o que facilita todo
o processo”, conclui Luciane.
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