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APRESENTAÇÃO

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.
(Os tempos mudam e nós mudamos com eles.)

John Owen, Epigrammata, 1615

O famoso dito popular “nada como um dia após o outro”
nos lembra que as coisas mudam e nós com elas. Para entender
o que são e o que representam as viroses emergentes no Brasil, é
necessário entender que as doenças infecciosas, entre tantas outras
coisas, são extremamente dinâmicas: o contexto de ontem difere
do de hoje, o de amanhã será diferente também, ainda que exista
entre eles um nexo de causalidade, muitas vezes sutil.

Costuma-se ler e ouvir que a saúde pública regrediu no Brasil
com a volta de doenças eliminadas no passado. Ainda que uma
análise superficial e rápida leve a esta conclusão, pretendemos mostrar
que a ocorrência e distribuição das doenças virais é um processo
evolutivo, com características peculiares a cada época e lugar. Não
existe volta. As doenças virais são como as águas de um rio.

A febre amarela de Oswaldo Cruz não era como a febre
amarela de hoje. Mais importante, os métodos empregados por
Emílio Ribas e Oswaldo Cruz no combate ao Aedes aegypti seriam
hoje tão arcaicos, inadequados e ineficazes quanto as penas e os
tinteiros então utilizados para registrar a ocorrência de casos.
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Uma das primeiras tarefas que foi designada há mais de
trinta anos para um dos autores deste livro (Luiz Jacintho da
Silva), quando ainda aspirante a professor universitário, foi a de
dar uma aula sobre dengue e outras arboviroses a uma turma de
desinteressados alunos de medicina. “Dengue?”, questionavam
eles. Uma doença que não existe no Brasil! Além da dengue, não
existiam a Aids e muitas das viroses discutidas neste livro.

Ao longo desse tempo, doenças foram e vieram, algumas –
poucas – vieram e, aparentemente, foram, como a síndrome
respiratória aguda grave. As viroses emergentes, particularmente
a Aids, transformaram a prática médica, a saúde pública e a
própria sociedade. Conceitos mudaram: sexo seguro era aquele
feito com a porta e as janelas fechadas, sem risco de interrupção;
luvas de látex, na prática médica, eram quase sempre para não
contaminar o paciente, quase nunca para proteger o profissional.

As doenças servem para evidenciar a fragilidade da vida,
geralmente mudam modos de pensar individuais. Nas sociedades,
as doenças também evidenciam as fragilidades e levam a
mudanças. A epidemia de peste bubônica teve um significativo
impacto na história da Europa medieval, assim como a varíola e
outras doenças varreram da história civilizações que existiam nas
Américas antes da chegada dos europeus.

O livro está estruturado em seis capítulos, no qual cobrimos
temas como a importância das viroses emergentes, o conceito
de emergência e seus determinantes, aspectos históricos dessas
viroses, exemplos de importantes viroses emergentes no Brasil
contemporâneo, além de perspectivas futuras sobre o tema. Já
que utilizamos uma grande quantidade de termos técnicos,
optamos pela inclusão de um glossário no final do livro.
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Esperamos que facilite a leitura, principalmente para aqueles não
tão familiarizados com o assunto.

O convite da Editora Fiocruz para publicar este livro foi rece-
bido como uma honraria. Felizmente os editores científicos nos
relembraram continuamente quanto à importância do tema das vi-
roses emergentes, o que nos estimulou a escrever o texto.
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