
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SILVA, LJ., and ANGERAMI, RN. A importância das viroses emergentes. In: Viroses emergentes no 
Brasil [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, pp. 11-20. Temas em Saúde collection. ISBN 
978-85-7541-381-4. https://doi.org/10.7476/9788575413814.0002. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. A importância das viroses emergentes 
 
 

Luiz Jacintho da Silva 
Rodrigo Nogueira Angerami 

https://doi.org/10.7476/9788575413814.0002
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 11[

A IMPORTÂNCIA DAS VIROSES EMERGENTES1

 Das 57 milhões de mortes ocorridas anualmente em todo
o mundo, cerca de 15 milhões, mais de 25%, se devem a doenças
infecciosas, sem contar aquelas que são conseqüência de infecções
adquiridas anos antes, como a doença cardíaca causada pela
infecção pelo estreptococo do grupo A, a cirrose hepática e o
hepatocarcinoma secundários à infecção pelos vírus das hepatites
B e C, o câncer do colo uterino causado pela infecção pelo
papilomavírus humano e as infecções hospitalares.

Apesar de todo o progresso da medicina e da saúde pública,
as doenças infecciosas ainda determinam um significativo
impacto negativo na saúde humana e, infelizmente, são as crianças
que pagam o maior tributo, com aproximadamente três milhões
morrendo anualmente somente de malária e doenças diarréicas.

Determinar exatamente quanto desses óbitos são devidos a
infecções virais é quase um exercício de adivinhação. Muitas
doenças virais são de difícil identificação e, como a maior parte
dessas mortes se dá em regiões do mundo com sistemas de
saúde precários ou mesmo ausentes, sobra apenas o recurso de
estimativas grosseiras. Basta lembrar algumas doenças virais, como
a Aids, a dengue, a diarréia por rotavírus e a hepatite B, para
constatar que o impacto delas em saúde pública é considerável.
Adiante comentaremos um pouco a dinâmica dessas doenças, a
maioria das quais em franca expansão, seja geográfica, seja em
número de casos.
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Veremos, também, que a ocorrência de surtos e epidemias
de doenças virais anteriormente desconhecidas ou de pequena
importância não é fenômeno recente. A varíola, introduzida na
América pelos europeus a partir do século XVI, teria virtualmente
exterminado populações inteiras, estimando-se que, somente no
México, de 10 a 15 milhões de astecas morreram de varíola em
1520 e 1521. Em 1918, cerca de 50 milhões de pessoas teriam
morrido em todo o mundo durante a pandemia de gripe.
A Aids já causou a morte de mais de 60 milhões de pessoas
desde seu surgimento no início da década de 1980, a maioria
das quais na África subsaariana.

Conhecer essas doenças e seus determinantes é etapa
fundamental para alcançar o seu controle. Para isso, é importante
entender que não existe explicação simples. As doenças infecciosas
em geral, as virais incluídas, são processos complexos, em que
um grande número de fatores interage determinando sua
disseminação.

Importante lembrar que as infecções emergentes, virais ou
não, não são um problema apenas para humanos. Doenças
infecciosas emergentes têm sido detectadas em animais,
domesticados ou silvestres, e em plantas. As doenças infecciosas
de animais e de plantas determinam problemas econômicos
significativos e, no caso dos animais, muitas vezes representam
um risco para a saúde humana.

Uma revisão das viroses emergentes de animais e de plantas
não é o nosso propósito, mas é importante que se entenda que
os determinantes dessas viroses são semelhantes, muitas vezes
idênticos, aos das viroses emergentes em humanos.

Os vírus de plantas não representam risco a humanos e animais,
com exceção das implicações econômicas e da disponibilidade
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de alimentos. Como exemplos de viroses de plantas, podemos
citar a ‘tristeza’ da laranjeira, surgida na década de 1940 e que
devastou a citricultura paulista e desapareceu apenas depois da
introdução de variantes resistentes, e mais recentemente o vírus
da morte súbita da laranjeira, aparentemente uma variante do
vírus da tristeza. Já a virose de animais que ganhou mais destaque
nos últimos anos é, sem dúvida, a influenza (ver adiante), uma
doença de aves silvestres.

CONCEITOS DE VÍRUS E DE VIROSE EMERGENTE

Ainda que o comportamento epidemiológico das doenças
infecciosas tenha sido sempre o de emergência e desapa-
recimento, foi após a Segunda Guerra Mundial – e, de maneira
mais evidente, a partir de meados da década de 1970 – que o
fenômeno ‘doenças emergentes’ passou a se constituir em objeto
de preocupação. A esteira da Segunda Guerra trouxe uma série
de transformações políticas, econômicas e sociais em boa parte
do mundo, mais intensamente nas antigas colônias européias da
Ásia, África e Oceania.

Urbanização, crescimento demográfico, alteração de
fronteiras e formação de blocos geopolíticos tiveram como
conseqüência grandes obras com impacto não somente sobre o
ecossistema – como rodovias, represas e sistemas de irrigação –
mas também sobre os padrões de ocorrência e distribuição das
doenças infecciosas.

Foi por volta de 1976 que ocorreram o reconhecimento da
doença dos legionários nos Estados Unidos, o primeiro surto
de infecção pelo vírus Ebola na República Democrática do
Congo (antigo Zaire) e a ameaça de uma nova pandemia de
influenza, com a identificação de infecção humana com o vírus
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da influenza suína. Com isso, ficou patente a constante
transformação do cenário epidemiológico das doenças
infecciosas, que trazia um novo desafio a cada curva da estrada.

A pandemia de Aids, evidenciada alguns anos após, foi o
golpe de misericórdia na presunção dos que imaginavam que as
doenças infecciosas deixariam de ser um problema de saúde
pública à medida que se verificasse o desenvolvimento econô-
mico e social. Desde então, o problema das doenças infecciosas,
particularmente as emergentes, passou a integrar a agenda dos
serviços e organizações de saúde pública em todo o mundo.
Como enfrentar o problema é objeto de muita discussão.

VÍRUS E VIROSES

Vírus constituem a menor entidade biológica capaz de se
replicar, ainda que necessitem sempre de uma célula, animal ou
vegetal, para essa replicação. São partículas constituídas de
proteínas e acido nucléico – podendo, as maiores, conter lípides
– e de vida intracelular obrigatória. Reproduzem-se pela invasão
e posse do controle da maquinaria de auto-reprodução celular.
O termo ‘vírus’ geralmente refere-se às partículas que infectam
eucariontes (organismos cujas células têm carioteca, como plantas
ou animais), enquanto os termos ‘bacteriófago’ ou ‘fago’ são
utilizados para descrever aqueles que infectam procariontes
(domínios bactéria e archaea).

Tipicamente, estas partículas carregam uma pequena quantidade
de ácido nucléico (seja DNA ou RNA, ou ambos), cercada por
alguma estrutura protetora consistente de proteína – também
conhecida como ‘envelope protéico’ ou ‘cápsula protéica’ – ou
constituída de proteína e lipídio. Das 1.739.600 espécies de seres
vivos existentes, os vírus representam 3.600 delas.
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Quando a existência dos vírus foi demonstrada, a maneira
de fazê-lo se dava por meio da filtragem do material, a fim de
reter organismos como bactérias e fungos, seguida da inoculação
desse material filtrado em animais de laboratório, buscando
reproduzir a doença.

Até meados do século XX, o único processo para isolar e
manter os vírus em laboratório era através da inoculação em animais
ou em ovos embrionados, o que dificultava muito o seu estudo.

Com o advento do microscópio eletrônico e do cultivo de
células e tecidos em meio artificial, o conhecimento acerca dos
vírus sofreu um salto qualitativo, crescendo o número de doenças
com etiologia viral demonstrada.

O desenvolvimento de métodos de detecção de material
genético (DNA ou RNA) permite a identificação de vírus sem a
necessidade do seu isolamento em animais ou em cultivo celular.
Muitos vírus anteriormente desconhecidos, por não se
desenvolverem em cultivo celular ou animais de laboratório,
puderam ser associados a doenças. O mais relevante exemplo é
o do vírus da hepatite C, não cultivável, mas identificado em
tecidos humanos.

Até época recente, os vírus eram classificados por suas
características morfológicas, bioquímicas e antigênicas, e
catalogados num sistema idêntico ao utilizado para outros seres
vivos. Essa sistemática, no entanto, deixava muito a desejar. Foi
somente com o advento da biologia molecular que os vírus
passaram a ser estudados através do seu genoma.

Apesar de ainda se manter a classificação em ordens, famílias
e gêneros, a tendência é utilizar cada vez mais a classificação por
características genéticas, em grupos e clades. Atualmente, os vírus
recebem seu nome segundo o local onde foram identificados
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pela primeira vez (Ebola, Marburg, Nilo Ocidental, por exemplo).
Antes, não havia norma, podendo ser denominados segundo a
doença que causavam (vírus da dengue, por exemplo), seu aspecto
à micrografia eletrônica (arenavírus) ou receber o nome do
pesquisador que o identificou (vírus de Epstein-Barr, por exemplo).

CONCEITO DE DOENÇA INFECCIOSA EMERGENTE

Ainda que existam na literatura inúmeras definições de doenças
emergentes – todas elas, no fundo, variações de uma única –, é
melhor entendê-las como um conceito mais abrangente e não
como uma definição precisa. Este conceito compreende um
conjunto amplo de doenças infecciosas que, nos últimos vinte a
trinta anos, apresentaram pelo menos um dos comportamentos
a seguir:

• doenças que inexistiam na espécie humana, mas que passa-
ram a ocorrer, muitas vezes constituindo um sério problema
de saúde pública, como Aids, febre de Lassa e Ebola;

• doenças muitas vezes em declínio, controladas ou aparente-
mente erradicadas, que voltam a ocorrer com novas caracte-
rísticas biológicas e epidemiológicas, como tuberculose, cóle-
ra e dengue;

• doenças anteriormente não reconhecidas, mas muito
provavelmente já existentes, como infecções por hantavírus,
hepatite C e legionelose;

• doenças que ressurgem após um efetivo controle, como a
peste e o sarampo.

Estes comportamentos são superponíveis e, muitas vezes,
difíceis de serem definidos com exatidão. O importante é enfatizar
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que as doenças infecciosas emergentes constituem um conjunto
de doenças que se tornam, pelos mais diferentes motivos, um
problema de saúde pública.

AS VIROSES EMERGENTES

Ainda que as doenças infecciosas emergentes possam ser
determinadas por qualquer tipo de microrganismo, as viroses
merecem uma atenção diferenciada, não só pelo seu maior
número e diversidade, mas também pela propriedade de muitos
vírus sofrerem mutações e, portanto, gerarem mudanças de
comportamento numa intensidade e velocidade maiores do que
bactérias, protozoários ou fungos.

Nas últimas décadas, diversas doenças virais anteriormente
desconhecidas foram descritas. A mais notável delas, sem dúvida,
é a Aids. Tal como a Aids, praticamente todas as novas viroses
descritas são RNA vírus, principalmente das famílias Arenaviridae,
Hantaviridae, Retroviridae e Filoviridae. Os RNA vírus são mais
susceptíveis a mutações e, portanto, à adaptação a novos
hospedeiros ou vetores. O quadro clínico mais freqüente dessas
viroses é o das febres hemorrágicas, muitas delas com elevada
letalidade, como a febre hemorrágica de Ebola e a febre de
Lassa, ambas de origem africana. Nas Américas, os hantavírus,
determinando uma síndrome respiratória, foram identificados
nos Estados Unidos no início da década de 1990, sendo
posteriormente reconhecidos em quase toda a América, inclusive
no Brasil.

As últimas décadas assistiram ao surgimento de novos vírus
e doenças infecciosas virais em número crescente, como vemos
nos Quadros 1 a 3.
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Quadro 1 – Vírus identificados de 1972 a 1989

Calicivírus

Astrovírus

Ebola

Hantavírus

HCV

HHV-6

HIV ½

HTLV I e HTLV II

Parvovírus B19

Rotavírus

Quadro 2 – Vírus identificados de 1990 a 1999

HHV-7

Enterovírus 71

Hantavírus americanos

Hendra

HEV

HFV

HGV

HHV-8 (KSHV)

Influenza A H5N1 e H9N1

Nipah

Sabiá

TTV
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Quadro 3 – Vírus identificados de 1999 a 2006

Coronavírus humano (síndrome respiratória aguda grave)

Metapneumovírus humano

Bocavírus

Muitos desses vírus representam doenças efetivamente novas,
surgidas recentemente, como a Aids ou a febre hemorrágica de
Ebola. Outros, como o vírus da hepatite C e os rotavírus, são
agentes de doenças conhecidas há muito tempo, mas cuja
etiologia, ainda que muitas vezes intuída como viral, não havia
sido identificada, dificultando a caracterização da doença e, por
conseqüência, seu controle e tratamento. Outras viroses
consideradas emergentes, como a febre do Nilo Ocidental, são
conhecidas há várias décadas, porém só recentemente se
transformaram em problemas de saúde pública de âmbito
mundial, deixando de ser doenças de importância restrita a
pequenas áreas ou regiões esparsamente habitadas.

A maioria das viroses emergentes são zoonoses causadas por
vírus RNA, ainda que existam exceções. Alterações do compor-
tamento humano possibilitando a infecção humana são os
determinantes mais freqüentes para a emergência de novas viroses,
muito mais do que a simples alteração genética do vírus. O
processo de adaptação do vírus zoonótico aos humanos é muitas
vezes prolongado, como parece ter ocorrido com o vírus da
imunodeficiência humana (HIV), ou aparentemente imediato,
como no caso do coronavírus humano, agente etiológico da
síndrome respiratória aguda grave (que será vista em detalhes no
capítulo 2), ou dos vírus Nipah e Hendra, essas três viroses
inexistentes no Brasil.
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Primatas, roedores e artrópodes comumente estão envolvi-
dos. Primatas, no caso do HIV e da febre amarela; roedores, no
caso dos hantavírus e dos arenavírus; e artrópodes, no caso da
dengue e da febre do Nilo Ocidental e muitas outras.
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