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U
m novo kit para diagnós-
tico da hantavirose – do-
ença que mata cerca de
40% das pessoas infecta-
das no Brasil – foi desen-

volvido no Instituto de Biologia Molecular
do Paraná (IBMP), órgão vinculado à Fio-
cruz. Além de mais barato – custa apro-
ximadamente a metade do preço dos
kits comerciais importados usados atu-
almente – o produto nacional é mais
preciso, pois é produzido a partir das
cepas de hantavírus que circulam no Bra-
sil. O kit, que já foi testado e validado
em laboratórios de referência brasilei-
ros, começará a ser distribuído pelo Mi-
nistério da Saúde em breve.

Para desenvolver o kit, o primeiro
passo foi caracterizar geneticamente as
cepas do vírus presentes em território
nacional. A partir desses genomas, por
meio da tecnologia de DNA recombi-
nante, a equipe produziu uma proteína
do vírus. Essa proteína é usada no kit
para capturar anticorpos presentes nas
amostras de sangue dos doentes.

“Nosso kit apresenta maior especi-
ficidade e sensibilidade na identificação
de IgM (imunoglobulina M, anticorpo
característico de infecção recente) e é
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em média 17% mais sensível no diag-
nóstico de IgG (imunoglobulina G, pre-
sente em uma fase mais tardia da
doença) que o similar norte-americano”,
explica Cláudia Nunes Duarte dos San-
tos, pesquisadora do IBMP responsável

pelo desenvolvimento do teste. O kit bra-
sileiro também é mais rápido – produz
resultado em duas horas – e mais fácil
de ser manejado.

Além de identificar anticorpos pro-
duzidos em todas as fases da doença
em seres humanos, o kit também de-

tecta o vírus em seus reservatórios na-
turais, os roedores silvestres – o que é
fundamental para o controle epidemi-
ológico da hantavirose. O contágio
humano ocorre mais freqüentemente
pela inalação de aerossóis formados a
partir da urina, fezes e saliva desses
animais. Também é possível contrair a
doença pela mordida por um rato in-
fectado, pelo contato da pele ferida
com fezes e urina dos roedores, ou ao
levar as mãos sujas de fezes ou urina
de rato à boca.

Os principais sintomas da hantavi-
rose podem ser confundidos com os de
uma gripe forte: febre acima de 38
graus, dores no corpo e na cabeça, tos-
se seca, dificuldade para respirar e
taquicardia. Após alguns dias a doença
evolui para a fase cardiopulmonar, que
se caracteriza por insuficiência respira-
tória aguda e choque respiratório, e tem
alta taxa de letalidade (45%) – daí a
importância de um diagnóstico rápido
e preciso. Apesar de ainda não haver
tratamento específico para a hantaviro-
se, os especialistas alertam que é im-
portante consultar um médico e começar
as medidas de suporte clínico ao apare-
cimento dos primeiros sintomas.

Como evitar os roedores
A falta de um tratamento para a

hantavirose torna ainda mais importan-
te evitar a presença de roedores silves-
tres nos domicílios e em seus arredores.

É importante eliminar resíduos e entu-
lhos que possam servir para a constru-
ção de ninhos e tocas pelos roedores.
A limpeza diária dentro e fora de casa
evita o acúmulo de objetos inúteis que
poderiam lhes servir de abrigo. O piso
e os móveis devem ser limpos com so-
lução de água sanitária a 10% ou de-
tergente, especialmente se o piso for

de terra, para evitar que a poeira
se espalhe.

Também é preciso impedir que os
ratos encontrem comida fácil dentro ou
perto de casa, removendo diariamen-
te as sobras dos alimentos de animais
domésticos. Insumos agrícolas devem
ser armazenados em galpões distan-
tes de casa, sobre estrados de 40 cen-
tímetros de altura. Fendas e buracos
maiores que meio centímetro devem
ser vedados para impedir que os roe-
dores entrem em casa. Não é reco-
mendável entrar em casas na região
rural se estas estiverem há muito tem-
po fechadas e sem ventilação. Animais
mortos só devem ser tocados com a
proteção de luvas de borracha.
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