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O FUTURO A CURTO, MÉDIO E

LONGO PRAZOS

Nada mais equivocado do que fazer previsões sobre a
ocorrência de doenças infecciosas. No entanto, vamos nos
permitir elaborar alguns cenários possíveis. A única maneira efetiva
de controlar a disseminação de uma doença viral é por meio de
vacinas. Há alguns exemplos já citados: varíola, poliomielite e
sarampo. Essas são três doenças virais erradicadas (a varíola) ou
controladas (sarampo e poliomielite). Ainda que milhares de
crianças ainda morram em conseqüência do sarampo a cada
ano, particularmente na África e no Sudeste Asiático, o controle
do sarampo nas Américas mostrou ser possível, inclusive, sua
erradicação, desde que exista vontade política.

Mesmo que as vacinas atualmente disponíveis não sejam
suficientes para controlar diversas doenças virais existentes, muitas
vezes é possível reduzir de maneira significativa a morbidade e
mortalidade resultantes dessas doenças, como no caso da caxumba,
da rubéola, da febre amarela e da diarréia por rotavírus.

E as viroses ‘emergentes’? Aqui existe um problema no tocante
ao desenvolvimento de vacinas. Afora a dengue e a Aids, com
centenas de milhares de casos anuais em diferentes continentes,
as outras infecções virais ‘emergentes’ são geralmente de baixa
incidência, com poucos casos. Isso desencoraja o investimento
privado em pesquisa e desenvolvimento de vacinas, uma vez
que o retorno é incerto, obrigando governos e organizações
internacionais a buscarem recursos para o desenvolvimento de
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vacinas para doenças assim ditas ‘negligenciadas’. Doenças
‘negligenciadas’ são quase sempre infecciosas, para as quais não
existe estímulo comercial para desenvolver drogas ou vacinas.
Entretanto, um movimento nesse sentido vem ocorrendo nos
últimos anos e é possível esperar resultados na próxima década.

Mesmo quando existe uma perspectiva promissora de retorno
do investimento, como no caso da dengue e da Aids,
permanecem obstáculos que devem ser superados. Um exemplo
é a comparação entre o vírus HIV, descoberto em meados da
década de 1980, e o vírus HPV, cuja associação causal com o
câncer do colo uterino foi demonstrada por volta da mesma
época. Com um investimento possivelmente menor do que o já
feito até hoje na busca por uma vacina para a Aids, duas vacinas
efetivas e seguras contra os HPV já estão comercializadas, porém
ainda estamos longe de dispor de uma vacina efetiva e segura
contra a Aids. A explicação está na complexidade da resposta
imune induzida pelo HIV, ainda não inteiramente dominada. É
de se esperar, portanto, que o futuro a curto e médio prazos não
seja muito diferente da situação atual – isso se novos vírus não
emergirem e passarem a constituir problema de saúde pública.

Diante da perspectiva de não dispor de vacinas para controlar
de maneira efetiva muitas das doenças virais existentes, além da
possibilidade do surgimento de novas, que alternativas restam
para os serviços de saúde pública? Das inúmeras discussões,
análises e propostas feitas, parece um consenso que o
aprimoramento da vigilância epidemiológica é a base das
medidas a serem implantadas para fazer frente à nova realidade.
Não há qualquer novidade nisso, muito pelo contrário: outras
disciplinas científicas que lidam com contextos de previsão difícil,
senão impossível, como a meteorologia e a economia, sempre
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buscaram aperfeiçoar seus sistemas de vigilância, entendendo que
os fenômenos estudados compõem um sistema interdependente,
não havendo fatos inconseqüentes.

A mais clássica das recomendações para o enfrentamento
das doenças infecciosas emergentes, a do Institute of Medicine
(IOM), dos Estados Unidos, dedica uma parte substancial à
vigilância epidemiológica, mostrando que, sem um adequado
sistema, de nada vale o esforço e o investimento em pesquisa,
outra das prioridades estabelecidas (Childs et al., 1984; De Wit
& Fouchier, 2008).

Mais do que apenas recomendar uma intensificação da vigilância
epidemiológica, o relatório do IOM especifica que a integração
entre o aprimoramento e a disponibilidade dos recursos labo-
ratoriais, a pesquisa básica e a existência de sistemas de intervenção
rápida de nada valerão sem o investimento em vigilância.

O novo cenário das doenças infecciosas – um cenário de
doenças em constante e acelerada mudança – traz, muito mais
do que a emergência de algumas doenças, a necessidade de uma
adaptação das estratégias para o seu controle. Programas de
vigilância e controle baseados na premissa de um contexto
epidemiológico razoavelmente estável já não produzem os
resultados esperados. Após umas poucas décadas de sucesso no
controle das doenças transmissíveis – malária, sífilis, tuberculose,
para citar algumas –, em todo o mundo os serviços de saúde se
depararam não só com a recrudescência de casos destas doenças
– com algumas notáveis exceções, pelo menos até o momento,
como varíola, doença de Chagas e dracunculose –, mas também
com o surgimento de novas doenças ou de variantes das antigas:
Aids, tuberculose multirresistente, Vibrio cholerae 0139, Escherichia
coli 0157 H7, variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, dengue
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hemorrágico e outras mais, para não falar das mais sensacionais
febres de Ebola e de Lassa. Destas, a varíola dos macacos, uma
das primeiras doenças para a qual se previu um papel de doença
emergente depois de décadas de aparente inatividade, tem um
recente aumento de incidência. Neste contexto, a disponibilidade
de informação e a agilidade da ação, com flexibilidade das
estratégias de controle, passam a ser fundamentais.

A evolução tecnológica verificada na biologia e na informática
(Dowdle, 1997) não trouxe apenas recursos mais sofisticados, mas
os tornou mais acessíveis. A infra-estrutura necessária para o acesso
e o processamento da informação e para a realização de exames
laboratoriais relativamente sofisticados vem gradativamente
diminuindo de custo, de modo que a democratização da
informação é uma conseqüência inevitável do processo.

A vigilância epidemiológica evoluiu muito desde o início do
século XX. Até então, restringia-se basicamente a mera coletânea
de registros de doenças, muitas vezes com o intuito de impor
medidas de quarentena ou de isolamento. A campanha de
erradicação da varíola deixou clara a importância da vigilância
epidemiológica como meio de viabilizar a intervenção rápida. A
existência de sistemas eficazes de vigilância epidemiológica é a
base da consolidação do controle e da erradicação de diversas
doenças infecciosas, como poliomielite, malária e sarampo.

A importância das doenças infecciosas emergentes como
problema de saúde pública em nível mundial é evidenciada por
sua inclusão pela OMS como temática principal do Dia Mundial
da Saúde de 1997. Ao contrário do contexto tradicional das
doenças infecciosas endêmicas e epidêmicas, a característica
principal das doenças emergentes é a variabilidade do seu padrão
epidemiológico e uma certa imprevisibilidade da sua evolução,
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de modo que, principalmente pela inexistência de modelos
confiáveis, qualquer programa de controle deverá se basear em
informações recentes.

A vigilância epidemiológica é hoje a ferramenta metodológica
mais importante para a prevenção e o controle de doenças em
saúde pública. É consensual no discurso de todas as entidades
de saúde pública mundo afora, desde as de âmbito internacional
até as de abrangência local, que não existem ações de prevenção
e controle de doenças com base científica que não estejam
estruturadas sobre sistemas de vigilância epidemiológica.

Na primeira metade da década de 1960, consolidou-se
internacionalmente uma conceituação mais abrangente de
vigilância epidemiológica, em que eram explicitados seus
propósitos, funções, atividades, sistemas e modalidades
operacionais. Vigilância epidemiológica foi, então, definida como:

o conjunto de atividades que permite reunir a informação
indispensável para conhecer, a qualquer momento, o
comportamento ou história natural das doenças, bem como
detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes,
com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases firmes,
as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao
controle de determinadas doenças. (Waldman, 1998: 7)

No Brasil, esse conceito foi inicialmente utilizado em alguns
programas de controle de doenças transmissíveis coordenados
pelo Ministério da Saúde, notadamente a Campanha de
Erradicação da Varíola (CEV), de 1966 a 1973. A experiência
da CEV motivou a aplicação dos princípios de vigilância
epidemiológica a outras doenças evitáveis por imunização, de
forma que, em 1969, foi organizado um sistema de notificação
semanal de doenças, baseado na rede de unidades permanentes
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de saúde e sob a coordenação das secretarias estaduais de Saú-
de. As informações de interesse desse sistema passaram a ser
divulgadas regularmente pelo Ministério da Saúde, em um
boletim epidemiológico de circulação quinzenal. Tal processo
propiciou o fortalecimento de bases técnicas que serviram, mais
tarde, para  implementar  programas nacionais de grande sucesso
na área de imunizações, sobretudo na erradicação da transmissão
autóctone do poliovírus selvagem na região das Américas.

Em 1975, por recomendação da 5ª Conferência Nacional
de Saúde, foi instituído o Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica (SNVE). Este sistema – formalizado pela lei n.
6.259, do mesmo ano, e pelo decreto n. 78.231, que a regula-
mentou, em 1976 – incorporou o conjunto de doenças trans-
missíveis então consideradas de maior relevância sanitária no país.
Buscava-se, na ocasião, compatibilizar a operacionalização de
estratégias de intervenção desenvolvidas para controlar doenças
específicas, através de programas nacionais que eram, então,
escassamente interativos.

A promulgação da lei n. 8.080, que instituiu, em 1990, o Sistema
Único de Saúde (SUS), teve importantes desdobramentos na
área de vigilância epidemiológica. O texto legal manteve o SNVE,
oficializando o conceito de vigilância epidemiológico como:

um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.

Embora essa definição não modifique a essência da concepção
até então adotada pelo SNVE, ela faz parte de um contexto de
profunda reorganização do sistema de saúde brasileiro, que prevê
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a integralidade preventivo-assistencial das ações de saúde e a con-
seqüente eliminação da dicotomia tradicional entre essas duas áre-
as, o que tanto dificultava as ações de vigilância. Além disso, um
dos pilares do novo sistema de saúde passou a ser a descentraliza-
ção de funções, sob comando único em cada esfera de governo
(federal, estadual, municipal), o que implica o direcionamento da
atenção para as bases locais de operacionalização das atividades
de vigilância epidemiológica no país.

Dessa forma, atualmente o SNVE estabelece como
prioridade o fortalecimento de sistemas municipais de vigilância
epidemiológica dotados de autonomia técnico-gerencial para
enfocar os problemas de saúde próprios de suas respectivas áreas
de abrangência. Espera-se, assim, que os recursos locais sejam
direcionados para atender, prioritariamente, às ações demandadas
pelas necessidades da área, em termos de doenças e agravos que
lá sejam mais prevalentes.

Nessa perspectiva, a reorganização do SNVE deve pautar-
se nos seguintes pressupostos, que resultaram de amplo debate
nacional entre os técnicos da área, com base nos preceitos da
Reforma Sanitária instituída e implementada no país:
heterogeneidade do rol de doenças e agravos sob vigilância no
nível municipal, embora apresentando, em comum, aquelas que
tenham sido definidas como de interesse do sistema nacional e
do estadual correspondente; distintos graus de desenvolvimento
técnico, administrativo e operacional dos sistemas locais, segundo
o estágio de organização da rede de serviços em cada município;
incorporação gradativa de novas doenças e agravos (inclusive
doenças não transmissíveis) aos diferentes níveis do sistema;
fluxos de informações baseados no atendimento às necessidades
do sistema local de saúde, sem prejuízo da transferência, em
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tempo hábil, de informações para outros níveis do sistema;
construção de programas de controle localmente diferenciados,
respeitadas as bases técnico-científicas de referência nacional.

A relação de doenças de notificação nacional tem sofrido
revisões durante as últimas décadas, em função de novas ações
programáticas instituídas para controlar problemas específicos
de saúde. Em 1998, o Centro Nacional de Epidemiologia
(Cenepi) procedeu a uma ampla revisão do assunto, que resultou
na explicitação de conceitos técnicos sobre o processo de
notificação, bem como dos critérios utilizados para a seleção de
doenças e agravos notificáveis. Essa orientação servirá de base
para atualizar a relação de doenças de notificação compulsória
em âmbito nacional.

Em 2003, as atividades de vigilância epidemiológica e de
controle de doenças foram retiradas da Funasa e colocadas na
recém-criada Secretaria de Vigilância da Saúde (SVS), órgão
da administração direta do Ministério da Saúde. Esta medida
administrativa segue uma tendência mundial de reunir todas as
ações de vigilância numa só entidade. Até então, a vigilância e
os programas de controle da Aids, tuberculose e hanseníase
não estavam agrupados, ficando separados em áreas distintas
do Ministério da Saúde. Com a criação da SVS, todas essas
atividades foram reunidas numa só entidade administrativa,
incluídas a vigilância das doenças e dos agravos não trans-
missíveis e a vigilância ambiental, duas vertentes até então
virtualmente ignoradas.
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É chegada a hora de finalizar este livro. Acima de tudo, a
mensagem básica que gostaríamos que ficasse na mente do leitor
é que a emergência de uma doença viral é um processo que vem
ocorrendo há milênios no interior das comunidades humanas, mas
a velocidade desse processo sofreu uma aceleração significativa
nas últimas décadas. É de se esperar, portanto, que assim continue
em futuro próximo. A emergência de uma nova virose ou o
crescimento do número de casos de uma velha conhecida não
significa, necessariamente, a falência da saúde pública. Reflete as
mudanças, boas ou ruins, em uma sociedade.

A crescente consciência ecológica fez com que se incluísse no
planejamento de obras uma análise do impacto ambiental esperado.
Talvez fosse chegado o momento de estender essa análise,
acrescentando-se uma seção dedicada ao impacto esperado sobre
a ocorrência de doenças infecciosas.

A imensa maioria das viroses emergentes tem sua origem em
zoonoses que se adaptam à transmissão inter-humana. Vírus
fazem parte da natureza, e a preservação da natureza mantém o
que ela tem de bom e de ruim, sem distinção. A proteção do
meio ambiente exige disciplina e respeito, sem o que a natureza
nos dará o devido troco. A maneira como as diferentes sociedades
exploram a natureza é fator crítico para a emergência de doenças
virais e a crescente indústria do ecoturismo deve ser lembrada
dos riscos de adoecimento. Para os que buscam apreciar a
natureza, há necessidade de cuidados.
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