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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Introdução

Com as novas complexidades introduzidas no campo de atuação e produção
da saúde pública nas últimas décadas do século XX, os países desenvolvidos

passaram a refletir e a tratar com maior ênfase para o âmbito de seus próprios
territórios, as questões relativas ao surgimento e ressurgimento de doenças como
a Aids e a tuberculose, assim como a problemática associada ao aumento da
resistência de agentes infecciosos aos antimicrobianos. A preocupação com es-
tes fatos desencadeou ações enérgicas, direcionadas à contenção de doenças
transmissíveis, culminando na criação do conceito de doenças emergentes e re-
emergentes pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Esta-
dos Unidos da América. Considerando que “doença emergente” seria aquela
causada pela introdução de novos microrganismos – HIV – ou por patógenos
reconhecidos mas não detectados previamente – hantavírus, por exemplo –, e
que “doença re-emergente” seria decorrente do ressurgimento de conhecidas
doenças após o declínio ou controle de sua incidência – dengue, leptospirose,
ricketsioses, tuberculose, dentre outras (Greco, 2001). Esta linearidade concei-
tual omite a idéia que deveria perpassar toda e qualquer política de saúde, ou
seja: que a emergência e a reemergência de doenças no mundo atual estão forte-
mente potencializadas pela interação dos fenômenos da degradação socioecoló-
gica, dos interesses econômicos, da deterioração dos programas de saúde públi-
ca, da globalização e da transformação rápida de padrões de comportamentos
sociais, além da importância do impacto da pandemia de Aids.
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A degradação socioecológica, resultante de processos de transformação
social orientados por modelos de desenvolvimento predatórios, revelou-se como
responsável pela disseminação de novos agentes etiológicos e como determi-
nante de mudanças do padrão epidemiológico de doenças (Becker, 2000; Morse,
1995; Proceedings of  the International Conference on Emerging Infectious
Diseases, 2000) como dengue, febre amarela e doenças respiratórias, essas últi-
mas tendo como etiologia a qualidade do ar das regiões urbanas. Incluem-se,
ainda, nesta perspectiva analítica, as transformações ocorridas na dinâmica po-
pulacional, tais como o envelhecimento e o aumento da expectativa de vida,
(Butler, 2000) como também a expansão acelerada de “novas situações de vida
de segmentos populacionais submetidos a inúmeros riscos, tais como os mora-
dores de rua, os migrantes e refugiados das guerras civis, populações indígenas,
os usuários de drogas e grupos marginalizados dos grandes centos urbanos,
dentre outros” (Barata, 1997;532).

Quanto à globalização, embora o conceito de emergência e reemergência
de doenças reduza a importância das fronteiras geográficas, as fronteiras políti-
co-econômicas continuam sendo um fator decisivo para a ‘explosão’ de doenças
em territórios onde as políticas de saúde não se constituem ponto prioritário
dos investimentos e preocupações nacionais e, obviamente, internacionais, es-
pecialmente quando consideramos a orientação pré-estabelecida dos interesses
econômicos, caracterizados pelo imediatismo dos empreendimentos lucrativos
que geralmente tendem a negligenciar as questões ligadas ao desenvolvimento
social, incluindo neste contexto um claro descaso pela saúde da população, prin-
cipalmente das regiões historicamente pobres, as tropicais e subtropicais. O fe-
nômeno da globalização, combinado com aspectos sociais e ecológicos dados
por realidades específicas, aumenta a complexidade referente ao tema doenças
emergentes e reemergentes. No artigo que se tornou clássico, The Origin of  Pla-
gues: old and new, Krause (1992:1.073) coloca que:

Uma nova epidemia pode estar sendo incubada agora mesmo em uma mega
cidade, sem saneamento e superpovoada, do mundo não desenvolvido ou
nas florestas remotas da África, da América ou Ásia – regiões esparsamente
povoadas que recentemente têm sido alteradas pela civilização moderna.

O advento da Aids foi um fato importante para que algumas enfermidades
fossem introduzidas ou reintroduzidas nos países ricos. A epidemia do HIV
modificou a tendência epidemiológica de várias doenças e revelou a necessidade
da revisão de conceitos e atitudes cristalizados, que orientavam a prática dos
controles de doença em saúde pública.

Particularmente alarmante era a incapacidade dos sistemas de vigilância
epidemiológica para a detecção precoce e contenção do HIV, revelando a
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vulnerabilidade das populações urbanas mesmo nos países desenvolvidos. Da
mesma forma, o modelo epidemiológico tradicionalmente hegemônico, baseado
na análise de fatores de riscos individuais, mostrou-se inadequado para explicar
ou prever a dinâmica deste processo infeccioso. A tradicional vigilância de
fronteiras e as estratégias de controle sanitário já se haviam mostrado incapazes
de prevenir a disseminação internacional de parasitas e vetores, com impactos
enormes sobre a economia e os ecossistemas. (Sabroza, 2001)

Foi como resultado dessa revisão de conceitos e de atitudes que, a partir
dos anos 90, as doenças transmissíveis voltaram a ser priorizadas nos países
ricos, impondo fatores de complexidade aos modelos sanitários tidos como ajus-
tados aos padrões tradicionais do desenvolvimento.

Os grandes desafios para conter e enfrentar a emergência e a reemergência
de enfermidades na atualidade são: em primeiro lugar, a percepção da complexi-
dade de cada um desses fenômenos (degradação socioecológica, globalização e
Aids) e da sua interação; em segundo lugar, a criação de mecanismos pragmáti-
cos para lidar com essas complexidades, respeitando os diferentes contextos
políticos, econômicos, sociais e ecológicos. Por exemplo, pensando na realidade
brasileira, sem adotar referenciais do Primeiro Mundo, como conceituar doenças
emergentes e reemergentes? No Brasil, quais doenças se enquadram, hoje, neste
perfil de emergentes e reemergentes? Considerando-se a história da saúde no país,
até que ponto a tuberculose poderia ser considerada uma doença reemergente? Se
avaliarmos a leishmaniose como endemia localizada segundo os critérios geográfi-
cos, ambientais, sociais, econômicos e culturais, seria sua expansão para fora das
localidades endêmicas uma característica de sua emergência? Neste caso, seria opor-
tuno perguntar: que realidade estaríamos considerando, a realidade nacional ou a
realidade regional? Estaríamos abordando a questão da saúde brasileira partindo
do princípio da existência de vários “brasis”? Rotulando essa ou aquela doença
como doença emergente ou como reemergente, não estaríamos segmentando e
fracionando contextos indissociáveis, embora aparentemente antagônicos, tais como
a realidade da pobreza da região Nordeste e os indicadores de desenvolvimento
registrados no Sudeste? Não seria um equívoco identificar fronteiras entre doen-
ças da pobreza e doenças do desenvolvimento nesse contexto capitalista brasi-
leiro, apoiado na extrema concentração da riqueza?

Caminhos da Ciência Brasileira no Enfrentamento
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

das Doenças Emergentes e Reemergentes

Em abril de 2000, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu critérios
para a criação de uma rede de informação (The Global Outbreak Alert and
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Response Network), visando à formulação de mecanismos de respostas mais
eficazes para o contexto da saúde mundial, destacando a importância da conten-
ção de surtos/epidemias, projetando, assim, a configuração uma maior deman-
da direcionada à renovação de suportes científicos e tecnológicos que, conse-
qüentemente, têm pressionado os campos da pesquisa e as instituições científi-
cas a adotarem estes parâmetros como instrumentos possibilitadores de ‘impac-
to’, ‘competitividade’, ‘internacionalidade’, ‘visibilidade’, como itens determinantes
de uma maior e melhor qualificação. Uma vez que estes conceitos encontram-se
associados à lógica dominante do consumo, a ciência acaba por ser incluída em
uma progressiva e rentável economia de mercado, em que a prioridade é o aper-
feiçoamento de tecnologias. Ela passa, simultaneamente, a ser um sofisticado
produto do modelo econômico e a ter uma nova perspectiva: vender padrões de
qualidade tecnológica e científica. Segundo essa lógica, a produção científica
voltada à otimização da gestão e das pesquisas em saúde passa a supervalorizar
a excelência tecnológica, em detrimento das abordagens sistêmicas para com-
preensão e solução dos problemas.

Essa pressão tem conseqüências particularmente graves nos países em de-
senvolvimento, pois neles o modelo de desenvolvimento neoliberal valoriza os
mesmos padrões de excelência tecnológica adotados pelos países ricos e ignora
a saúde como parte essencial das questões sociais e ambientais agudas, decor-
rentes da desigualdade, da exclusão e da injustiça. Como resultado, as resoluções
disponibilizadas pelo aparato tecnológico não atingem totalmente seus objeti-
vos, isto é, não geram soluções efetivas e mais imediatas para os complexos e
dramáticos quadros de saúde impostos pelas endemias e pelas epidemias das
chamadas ‘doenças tropicais’.

O Brasil apresenta uma realidade que traduz uma expressiva industrializa-
ção da região Sudeste, mantendo nas regiões mais pobres níveis de subdesenvol-
vimento que determinam e agravam as precárias estruturas de saúde pública,
enfatizando a lógica do convívio com as grandes endemias e com a ‘administra-
ção política’ das epidemias. Um sintoma da orientação de prioridades a partir
dessa estratégia de desenvolvimento é o fato de que as ações para conter surtos
ou as mobilizações para investigar a emergência e/ou reemergência de doenças,
geralmente, só se viabilizam quando os grandes centros urbanos tornam-se fran-
camente ameaçados, pois, ao induzir um intenso e desordenado processo de
urbanização, esse modelo cria ambientes físicos e sociais extremamente insalu-
bres e propiciadores de redes caóticas de infecções de caráter epidêmico e da
expansão de doenças outrora circunscritas a nichos endêmicos. “Em outras pa-
lavras, com a metamorfose populacional brasileira, de rural para urbana, deu-se
o fenômeno semelhante em relação a diversas endemias. Em relação a esse as-
pecto, nem a ‘desenvolvida’ região Sudeste ficou indene” (Forattini,1997).
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Ao recuperar historicamente os grandes projetos voltados para saúde pú-
blica brasileira, temos como referencial as prioridades estabelecidas pelo gover-
no central no início do século XX, quando o poder executivo incumbiu Oswal-
do Cruz da tarefa de planejar e administrar o controle das grandes epidemias,
sublinhando a tendência para a formulação de respostas imediatas requeridas
pelos interesses econômicos situados prioritariamente nos centros urbanos. O
projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro aliou-se ao discurso civili-
zatório e higienista da época. O planejamento urbano e a remodelação da cidade
constituíram metas fundamentais do governo de Rodrigues Alves para atender
às demandas da organização da produção capitalista, baseada na economia cafe-
eira, que exigia a modernização dos principais portos do país. As cidades brasi-
leiras, em especial as costeiras, precisavam desvincular-se da reputação de insa-
lubres, pantanosas e palcos de terríveis epidemias, tais como a febre amarela, a
varíola, a malária e a peste bubônica, doenças que surgiam ou ressurgiam no
país. Por este motivo, o Governo Federal credenciou o cientista Oswaldo Cruz
para a tarefa de livrar o Rio de Janeiro e outras grandes cidades das doenças que
impediam o país de entrar na ‘era da civilização’.

No entanto, ao assumir o projeto científico voltado para a construção da
institucionalização da ciência brasileira, através da consolidação do Instituto
de Manguinhos, Oswaldo Cruz e seus colaboradores articularam uma outra abor-
dagem. Na perspectiva do cientista, a ciência nacional passaria a demonstrar um
engajamento eficaz para a solução dos problemas brasileiros de saúde, perce-
bendo as grandes endemias e epidemias como macroproblemas, cuja dimensão
geográfica era o território nacional e tendo as ações sanitárias e a pesquisa básica
como metas. A percepção desses cientistas referente às urgentes questões de
saúde levou-os a traçar planos de combate à febre amarela, à varíola e à peste
bubônica sem, no entanto, negligenciarem as doenças para as quais não havia uma
demanda do governo, como no caso da tuberculose, da leishmaniose, das vermi-
noses, entre outras. Apesar do desinteresse governamental, o grupo de Oswaldo
Cruz enfatizou a importância do controle dessas doenças através da articulação de
planos de ações sanitárias, que combinavam a compreensão dos problemas so-
ciais, culturais, políticos e econômicos. Um outro aspecto decorrente da percep-
ção desses cientistas foi a ampliação e a consolidação de campos científicos como
a entomologia, a helmintologia e a parasitologia, apoiada nas investigações volta-
das para o controle de doenças, em especial das doenças tropicais.

Com a verticalização dos projetos políticos com base na lógica neoliberal, a
articulação da pesquisa científica canalizada para as resoluções da saúde pública,
apoiada na perspectiva dos macroproblemas estruturais da nação, foi apartada
dos compromissos e das decisões políticas, sendo substituída por visões que
tinham, no mercado, o argumento fundamental para as ações da ciência e da
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saúde, e que favoreceram a implantação de padrões de qualidade, baseados na
supremacia tecnológica e em modelos espelhados na realidade dos países desen-
volvidos. Atualmente, pensando na história da saúde pública brasileira, é inevi-
tável admitir a recorrência de problemas existentes anteriormente às ações de
Oswaldo Cruz e outros sanitaristas atuantes no início do século XX.

A partir dessa realidade complexa apresentada pela realidade brasileira, po-
demos introduzir uma nova linha de reflexão para a abordagem das chamadas
doenças emergentes e reemergentes, partindo da ênfase nos componentes eco-
lógicos e sociais dessa complexidade e da proposição do conceito de ‘doenças
negligenciadas’. Nesta linha de questionamento, como abordaríamos as cons-
tantes epidemias de dengue? Estaríamos diante de um quadro de doença ree-
mergente ou estaríamos diante de um caso de doença negligenciada? Para anali-
sarmos a expansão da leishmaniose, estaríamos diante de uma questão de ree-
mergência ou de negligência? Discute-se, atualmente, o processo de urbaniza-
ção da doença de Chagas, cuja ocorrência atribui-se, principalmente, à contami-
nação através de transfusão de sangue. Para os centros urbanos, esta realidade
caracterizaria a doença como emergente, reermegente ou negligenciada?

Esses questionamentos mostram a importância do conceito de ‘doenças
negligenciadas’ como parâmetro para a discussão científica sobre a emergência e
reemergência de doenças no Brasil, enfocando, acima de qualquer conceito, as
reais necessidades de saúde da sociedade brasileira.

Tendências na Abordagem do Tema Doenças

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Emergentes, Reemergentes, Saúde e Ambiente

Na busca da compreensão da epidemiologia de doenças muito ligadas ao
meio, como a maioria das doenças infecciosas – particularmente as transmitidas
por vetores – ou algum tipo de câncer determinado por exposição a substâncias
existentes no meio, o espaço deve, necessariamente, entrar como categoria de
análise, se não se quiser ofuscar processos importantes.

A produção e a organização do espaço pela sociedade moderna realizam-se
através do processo de trabalho. Na análise da organização social do espaço, a
relação sociedade/natureza se faz através do trabalho que, por ser um ato social,
leva a transformações territoriais para a construção de espaços diferenciados,
conforme os interesses da produção no momento. Portanto, o determinante
maior do processo de organização do espaço é a necessidade econômica, que vai
reorganizar o espaço conforme as necessidades das atividades que devem se
desenrolar, seja a agricultura, a exploração mineral, o transporte de mercadorias,
a produção de energia, a fabricação de produtos ou a construção de cidades,
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dentre outras. Seja qual for, a atividade determinará sobre o espaço um grau
maior ou menor de organização. Este sistema de relações pode ou não ser pro-
pício à ocorrência de determinadas doenças; em sendo, existem graus de ade-
quação. Haverá espaços que são mais ou menos propícios à ocorrência de dife-
rentes doenças. Como este sistema de relações que caracteriza o espaço está em
constante mudança, as condições necessárias para a ocorrência de uma dada
doença alterar-se-ão com o tempo. Elas surgem, atingem um máximo e desapa-
recem, conforme o momento histórico em que se encontra a organização do
espaço (Silva, 1986). Isto não significa que exista um determinado padrão de
organização do espaço que seja adequado para uma dada doença. Portanto, uma
doença pode se disseminar em diferentes momentos históricos, em diferentes
espaços geográficos, ou seja, a distribuição espacial de uma doença representa a
realização manifesta dos processos geradores subjacentes, e o seu estudo capta a
dinâmica da estrutura epidemiológica, já que o perfil epidemiológico dos dife-
rentes espaços é criado pela interação das relações sociais que caracterizam a sua
organização e é modificado através do tempo, conforme o momento histórico
em que se encontre o estágio de desenvolvimento das forças produtivas e das
relações sociais, as quais são os fatores determinantes da organização do espaço
(Costa & Teixeira, 1999).

Em 1990, 70% da população se concentrava nos centros urbanos e influen-
ciava a organização espacial e cultural de outras áreas a partir das suas necessida-
des, considerando o movimento e as trocas de informações. Este modelo de de-
senvolvimento resultou no crescimento desproporcional dos que não têm acesso
pleno aos recursos, informação e serviços públicos. No Brasil urbano, cerca de 20
milhões de pessoas não têm acesso a água tratada, 75 milhões não dispõem de
serviços de esgoto, e 60 milhões não são atendidos por coleta de lixo.

As condições de saneamento, aglomeração e circulação de pessoas favore-
cem a transmissão de parasitos, hepatites, diarréias infecciosas, infecções respi-
ratórias agudas, tuberculose, hanseníase e doenças sexualmente transmissíveis.
Endemias cujas presenças estavam circunscritas a áreas rurais, como a malária,
leishmanioses, esquistossomose e filariose adaptaram-se a certas condições de
transmissão em focos urbanos.

A esquistossomose, em diferentes momentos da história, estabeleceu-se
nas regiões onde surgiram as civilizações que dominavam a tecnologia da irriga-
ção e que conseguiram um excedente agrícola, o que resultou na edificação de
cidades e na expansão de impérios. Estas civilizações, que surgiram em diferen-
tes momentos da história e em diferentes locais, aprenderam a aproveitar a água
dos grandes rios para irrigação de suas terras. A distribuição dessas civilizações
coincide com a distribuição da esquistossomose. Um dos fatores considerados
de grande importância na ocorrência desta doença é exatamente a presença de
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sistemas de irrigação. Os sistemas de canais oferecem não só uma infinidade de
habitats para os caramujos como, por força da atividade desenvolvida, colocam o
homem em contato constante com a água. Podemos citar as civilizações que se
estruturaram as margens de grandes rios como o Tigre e o Eufrates na Mesopo-
tâmia, o Nilo no Egito, o Mekong, no Camboja, e o Yang-tze-kiang, na China
(Silva, 1997).

Os efeitos danosos das intervenções sobre o meio ambiente – incluindo os
riscos da exploração de novos nichos ecológicos, os movimentos migratórios, o
desenvolvimento industrial e as novas tecnologias, como as recentes terapias e
técnicas de processamentos de alimentos, a falta de resolução dos problemas da
fome e da desnutrição, a despreocupação em muitas sociedades com as crescen-
tes desigualdades sociais, as condições de vida das populações pobres em meio
urbano ou rural, a resistência a antibióticos –, agravados ainda pela deficiência
de informação, pelo excesso de informação mal interpretada para divulgação de
massa, ou ainda, pelos valores de quem as recebem, filtrando-a e interpretando-a
de maneira particular, muitas vezes, geram o efeito negativo da informação. Isto
vem acarretando a ampliação da discussão do risco da ressurgência de doenças
infecciosas (Cardoso, 2001). O microrganismo poderia estar mantendo seu ciclo
em animais há muito tempo, longe do contato com seres humanos. A interfe-
rência do homem no meio ambiente, as condições sanitárias precárias de algu-
mas regiões, o hábito de se alimentar de animais silvestres, bem como os encur-
tamentos das distâncias, graças aos novos meios de transporte, concorrem para
o agravamento do risco de introdução ou reincidência dessas moléstias, que
podem ou não se estabelecer, de acordo com os determinantes ecológicos do
agente etiológico e as comunidades bióticas que abrigam os reservatórios, hos-
pedeiros e vetores (Veronesi, 1982). Estabelecido este elo, a propagação destes
agentes torna-se inevitável (Cardoso et al., 1997). Outro aspecto a ser consi-
derado na mudança das características epidemiológicas dessas doenças diz res-
peito a novas situações de vida de segmentos populacionais submetidos a inú-
meros riscos, tais como os moradores de rua, os migrantes e refugiados das
guerras civis, os usuários de drogas e grupos marginalizados dos grandes cen-
tros urbanos.

Na Tabela 1, apontamos exemplos dos fatores que influenciam na emer-
gência e ressurgência de doenças infecciosas impostas pela organização espacial
dos homens e que adquirem características locais próprias sob a dimensão tem-
poral. Assim, a dimensão social está diretamente relacionada aos riscos de ocor-
rência dessas doenças, pois a representação delas envolve a manifestação de
determinadas condições precárias de vida ou de trabalho. Portanto, os fatores
sociais podem influenciar a ocupação do espaço e a ecologia dos animais e veto-
res, alterando o ambiente e favorecendo os surtos epidêmicos (Possas, 1989).
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Tabela 1 – Fatores que influenciam na emergência e reemergência das doenças
infecciosas

         Fator                 Exemplos Exemplos de doenças
        de fatores específicos

Mudanças ecológicas
(incluindo aquelas rela-
cionadas ao desenvol-
vimento econômico e
uso da terra)

Demografia e compor-
tamentos humanos

Comércio e viagens
internacionais

Indústria e tecnologia

Adaptação e mudanças
dos agentes

Colapso nas medidas de
saúde pública

Agricultura; represas; mu-
danças nos ecossistemas
hídricos; desflorestamento/
Reflorestamento; enchentes/
secas; fome; mudanças cli-
máticas

Eventos sociais; crescimento
populacional e migrações;
guerras e conflitos civis; dete-
rioração dos centros urbanos;
adensamento populacional

Movimento internacional de
bens e pessoas; viagens aéreas

Globalização do suprimento de
alimentos; mudanças no pro-
cessamento e empacotamento
de alimentos; drogas causado-
ras de imunossupressão; uso
irracional de antibiótico

Evolução dos microrganis-
mos; pressão seletiva e desen-
volvimento de resistência

Saneamento e controle de
vetores inadequados; cortes
nos programas de prevenção

Febre de Rift Valley;
Hantaan (febre hemor-
rágica coreana); expan-
são da leishmaniose
visceral; disseminação
de arbovírus como o
Sabiá (febre hemorrági-
ca), Rocio (encefalite) e
Mayaro e Oropouche
(síndromes febris)

Disseminação do den-
gue; ressurgência da
tuberculose

Malária de ‘aeroporto’;
disseminação de mos-
quitos vetores; introdu-
ção da cólera e do den-
gue nas Américas

Encefalopatia espongi-
forme bovina; infec-
ções oportunistas em
pacientes imunodepri-
midos

Variações naturais/mu-
tações em vírus; bacté-
rias; resistência a antibió-
ticos, antivirais, antimalá-
ricos e pesticidas

Disseminação do cóle-
ra no Brasil; reintrodu-
ção do vírus do dengue
nas Américas

Fonte: Adaptação de Barreto, 1998.
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O cenário mundial está em fase de mudanças muito rápidas, no que diz
respeito ao quadro sanitário das populações: mudanças ambientais, na de-
mografia e no comportamento humano, mudanças na tecnologia e na pro-
dução industrial, nas condições de desenvolvimento econômico e de uso da
terra e, além disso, a rápida mobilidade possibilitada pela facilidade dos meios
de transporte internacional e pelo comércio, que vem favorecendo a adap-
tação e a mudança dos agentes patógenos, surpreendendo os sistemas arcai-
cos de saúde pública, há muito falidos e negligenciados. Essas mudanças
profundas diluem cada vez mais a tradicional separação entre norte e sul,
fazendo com que muitas das enfermidades infecciosas, que tendiam a se
confinar até recentemente nos países subdesenvolvidos, rapidamente pas-
sem a se disseminar nas regiões mais desenvolvidas do planeta, configuran-
do o lado negativo da chamada globalização. Doenças emergentes, como a
Aids, vêm encontrando terreno fértil para disseminação em escala global, e
doenças endêmicas, que se julgava em processo de controle, estão ressur-
gindo com força cada vez maior, criando novas situações como, entre ou-
tras, infecções nosocomiais diversas e a resistência dos agentes patógenos a
drogas e pesticidas.

Esta rápida mudança no quadro sanitário estimulou os organismos in-
ternacionais e os governos a buscarem novas estratégias para lidar com o
problema das doenças infecciosas em escala global, levando a uma redefini-
ção de prioridades no financiamento das atividades de pesquisa e desenvol-
vimento tecnológico nesta área (Marques, 1995). Este novo enfoque é ex-
plicado pelo fato de que a complexidade cada vez maior dos problemas
acarretados pelas doenças infecciosas emergentes e reemergentes em todo
o mundo, que envolve questões das mais diversas – indo desde os interesses
internacionais relacionados à biodiversidade e à questão da proibição de
armas biológicas – tem contribuído para evidenciar as limitações e a inade-
quação das práticas tradicionais da saúde pública na nova ordem mundial.
Organismos internacionais como o CDC e a Opas, entre outros, vêm cha-
mando a atenção para a necessidade de um novo enfoque capaz de dar con-
ta dessa realidade, criando uma rede mundial de vigilância epidemiológica
apoiada por instituições de excelência capazes de assegurar a necessária re-
taguarda de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
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