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EMERGÊNCIA DE VIROSES E SEUS
DETERMINANTES

2

Entendemos que é importante repetir um conceito básico
para a compreensão do processo de ‘emergência’ ou ‘surgi-
mento’ de uma infecção viral. Vírus são simples, constituídos
de pouco mais do que material genético encapsulado em
proteína. Contêm, portanto, apenas o essencial para serem
considerados seres vivos. Ao contrário dos seres biológicos
mais complexos, como determinados animais e plantas, em
que a reprodução implica a troca sistemática de material
genético entre diferentes indivíduos, contando com mecanismos
bioquímicos para reparar erros na transcrição desse material, a
reprodução dos vírus prescinde de outros indivíduos. Eles são
auto-replicáveis, fazendo uso da estrutura de uma célula, seja
bacteriana, de animal ou de planta. Eventuais erros na
transcrição do material genético são compensados pelo imenso
número de indivíduos resultantes da reprodução de um único
vírus. A enorme quantidade de indivíduos resultantes, a
velocidade do processo de replicação e a inadequação de
mecanismos de controle da transcrição do material genético
acarretam um elevado número de mutações, o que por si só
explicaria o surgimento, em determinados intervalos, de vírus
com características diferentes dos seus ancestrais.

À medida que a ciência conhece melhor a intimidade desse
processo de replicação, fica evidente que esse é um importante
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determinante do processo de emergência de novas viroses. Do
surgimento de uma variante de vírus à ocorrência de uma
epidemia, vai uma grande distância. Ainda que explicações sejam
sempre buscadas para a ocorrência desta ou daquela epidemia, a
verdade é que, na imensa maioria das vezes, com a exceção
eventual de pequenos surtos localizados, a disseminação de uma
doença viral é o resultado de um conjunto de fatores agindo em
sinergia. A facilidade crescente com que os fatores ligados ao
vírus são demonstrados conduz à interpretação errônea de que
estes seriam os mais importantes. Podem até ser, mas nem sempre.

É fato notório que populações isoladas raramente são palco
de epidemias, a não ser quando entram em contato com outros
grupos. Pequenas populações não são capazes de sustentar a
transmissão de vírus, com raras exceções. Doenças epidêmicas,
como a varíola e o sarampo, com certeza surgiram apenas quando
os humanos deixaram de lado pequenos bandos nômades para
viver em grupamentos maiores e sedentários. A evolução da
espécie humana trouxe também a domesticação de animais, o
que teria permitido o ‘salto de espécies’, a adaptação de
microrganismos animais aos humanos. O vírus do sarampo teria
se derivado do vírus da cinomose canina ou do vírus da
Rinderpest, ou pelo menos teve um ancestral comum. A varíola
seria uma derivação de um dos muitos vírus da varíola que
acomete animais domesticados, como os camelos e os bovinos.

Essa passagem e adaptação dos vírus para a espécie humana
não poderia levar à ocorrência de uma doença epidêmica se não
se verificassem mudanças na sociedade que viabilizassem isso. A
febre amarela e a dengue, por exemplo, jamais seriam doenças
epidêmicas se não fossem o surgimento de cidades e a adaptação
de um vetor artrópode ao meio urbano. Populações nômades
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que vivem em áreas silvestres podem ter febre amarela, mas essa
não se transmitirá entre humanos.

A emergência das doenças infecciosas se dá, portanto, desde
que humanos passaram a viver em sociedade e ocorreu a
interação entre grupos. A maneira como as sociedades se
relacionam com a natureza é um determinante crítico no pro-
cesso de emergência. O que se verifica hoje, no entanto, é a
intensificação de um processo milenar. A mudança é quantitativa,
não qualitativa. As sociedades estão a cada dia maiores, intera-
gindo cada vez mais e mais rapidamente. A interação com a
natureza é mais intensa e extensa.

Entender esses processos e buscar a correlação deles com a
circulação dos vírus ainda não permite estabelecer causalidade
na maioria das vezes e muito menos fazer previsões. A análise da
situação epidemiológica é, de certa maneira, semelhante à análise
da economia e, tal como essa, permite apenas previsões de
tendência com um certo grau de imprecisão, mas suficientemente
confiáveis para antecipar alguns eventos.

Se existe, porém, uma explicação básica para a emergência
de doenças virais e para o ‘salto de espécies’, esta deve ser buscada
na relação das sociedades humanas com a natureza. As pertur-
bações ecológicas quase sempre estão na raiz dos processos que
resultam na emergência de doenças virais. Essas perturbações,
muitas delas ocorridas há milênios, vão desde a domesticação
de espécies animais até o desmatamento, que reduz o habitat
natural de diferentes espécies animais, forçando-as a um convívio
mais próximo com humanos.
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SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE:
O ‘ENSAIO GERAL’ DE UMA VIROSE PANDÊMICA

A pandemia, ainda que de proporções reduzidas, da síndrome
respiratória aguda grave (SRAG ou, como é mais conhecida,
SARS, do inglês Severe Acute Respirator y Syndrome) foi a
transformação em dura realidade do muito que se tem falado,
escrito e discutido sobre doenças infecciosas emergentes. Em
novembro de 2002, um surto de doença respiratória irrompeu
em Guangdong, província chinesa situada no sudoeste do país.
A princípio interpretada como um surto de pneumonia atípica
– foi isolada a Chlamydia pneumoniae em quatro pacientes –, as
autoridades chinesas não parecem ter atribuído maior impor-
tância ao surto até três meses depois, em fevereiro de 2003,
quando casos foram identificados em Hong Kong, região vizinha,
e em Hanói, no Vietnã, não muito distante de Guangdong. Nesses
dois locais, e logo depois em Cingapura e em Toronto, Canadá,
ficou evidente a elevada transmissibilidade da síndrome no
ambiente hospitalar, onde houve a ocorrência de casos secundários
e óbitos entre pessoal hospitalar, o que levou à interdição de
hospitais em Cingapura, Toronto e Hong Kong.

O mundo rapidamente percebeu que estava diante de uma
doença respiratória de etiologia ainda não esclarecida. A
preocupação causada por essa síndrome foi tão grande que a
Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta de âmbito
mundial e, pela primeira vez em sua história, recomendou que se
evitasse viajar para as áreas afetadas: Guangdong e Hong Kong.

Tão rapidamente quanto a doença atingiu diferentes pontos
do planeta, sua etiologia foi demonstrada no tempo recorde de
cerca de um mês. Trata-se de um coronavírus até então não
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isolado, nem em humanos nem em animais. Vírus da família
Coronaviridae são RNA vírus de filamento único e senso positivo
e não são causa de doença grave em humanos.

Eram conhecidos dois diferentes coronavírus humanos (229E
e OC49), ambos causam um resfriado comum, podendo,
eventualmente, provocar doença respiratória baixa. Epidemias
causadas por coronavírus são desconhecidas, mas surtos de
doença respiratória baixa, semelhantes até certo ponto à atual
pandemia, não são totalmente desconhecidos. Diferentes
coronavírus provocam diversas doenças em animais, como a
peritonite infecciosa felina, a primeira das doenças causadas por
coronavírus a ser descrita já em 1912. Foi apenas em 1937 que o
primeiro coronavírus foi isolado, de galinhas, e somente em
meados da década de 1960 é que seu papel em doença humana
foi reconhecido.

Apesar de não ter seu RNA segmentado como os vírus da
influenza, os coronavírus são sujeitos a freqüentes recombinações,
razão pela qual o surgimento de um novo coronavírus não é
causa para espanto. Aliás, os coronavírus há muito vêm sendo
usados como modelo para a investigação de mutações que
permitem o salto de espécie.

Já foi demonstrado que infecção persistente pelo vírus da
hepatite murina acaba determinando o surgimento de variantes
capazes de infectar outras espécies. O fenômeno não é
desconhecido. Pelo contrário, ocorre com freqüência com o vírus
da influenza A, aconteceu em algum momento com o vírus da
imunodeficiência humana e com outros RNA vírus, como o
Nipah e o Hendra, ambos morbilivírus.

O que assustou na pandemia da SARS não foi tanto o número
de casos ou sua letalidade, já que foram pouco mais de oito mil
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casos e oitocentos óbitos. Num período igual, uma pandemia
de influenza, causada por uma variante nova, teria determinado
milhões de casos. O que assusta é a concretização de inúmeras
previsões sobre doenças emergentes.

Doenças infecciosas emergentes não são fruto de mentes
paranóicas. Vêm ocorrendo há milhares de anos: peste bubônica,
cólera Eltor, gripe espanhola, Aids... Isso para citar apenas algumas.
A preocupação maior é a constatação da velocidade de sua
disseminação. Em 1894, teve início em Hong Kong a terceira
pandemia de peste bubônica e foram necessários cinco anos
para que chegasse ao Brasil. Desta vez, bastaram alguns dias para
o aparecimento dos primeiros casos suspeitos. Determinantes
sempre lembrados como decisivos para a ocorrência de doenças
emergentes – a grande densidade populacional e a velocidade
dos transportes – estiveram presentes.

Há o reverso da medalha. Esta já foi considerada a primeira
pandemia do século XXI. Talvez. Mas, com certeza, foi a primeira
pandemia da era da Internet. Somente pela disponibilidade da
rede mundial de computadores tem sido possível acompanhar
de perto a evolução da pandemia, seguir as recomendações
internacionais e compartilhar informações, o que já permitiu a
elaboração de uma reação em cadeia da polimerase para a
detecção do novo vírus. Foi pelo fácil e rápido acesso às
informações que os serviços de saúde do mundo afora puderam
se preparar para a eventual chegada de pacientes, minimizando
o impacto e impedindo a transmissão da SARS. Pelo menos
duas tradicionais revistas médicas se apressaram a colocar à
disposição, sem custo, os primeiros estudos sobre a SARS. Ela
deve ser considerada, sim, a primeira pandemia pós-moderna, a
primeira pandemia de uma sociedade globalizada e baseada na
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informação. Marx já dizia que os problemas somente ocorrem
quando estamos preparados para alcançar sua solução. Não fosse
o domínio da biologia molecular e da informática, aí sim teríamos
uma pandemia de impacto muito maior e pior.

A SARS veio mostrar a quantos queiram e possam ver que a
doença está globalizada, porém está claro que a saúde ainda não.
É necessário urgentemente adequar a saúde pública à era pós-
moderna. Não se trata de uma fantasia ou de um sonho de uma
noite de verão. As doenças mudaram... Cabe adaptar a saúde
pública e globalizar também a saúde.
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