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UM POUCO SOBRE HISTÓRIA E AS
VIROSES EMERGENTES

3

Pouquíssimas doenças virais de impacto na saúde pública
brasileira são originárias do continente americano. Ainda que não seja
possível demonstrar que algumas dessas doenças não existiam aqui
antes da chegada dos europeus, em muitos casos há suficiente evidên-
cia de que foram importadas em algum momento de nossa história.

A ‘descoberta’ e a ocupação da América pelos europeus
teve um impacto ecológico significativo, muitas vezes
desconsiderado pelos historiadores. Plantas e animais foram
mutuamente introduzidos, agentes infecciosos também. Porém,
a quantidade de agentes infecciosos introduzidos na América a
partir da Europa e África supera em muito a dos que foram
levados da América. Nesta última categoria, encontra-se, ainda
assim sem um consenso, a sífilis.

No tocante às doenças virais, praticamente todas com impacto
significativo em saúde pública na atualidade foram introduzidas
em algum momento da nossa história. A ausência de relatos
escritos contribui para o nosso desconhecimento do contexto
epidemiológico das Américas antes da chegada dos europeus.

O PERÍODO COLONIAL

Os primeiros relatos dos colonizadores portugueses sobre o
Brasil já mencionam surtos de varíola nos primeiros
assentamentos, com repercussão sobre a população autóctone,
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que, a exemplo do que ocorreu na América de ocupação
espanhola, foi significativamente reduzida por sucessivos surtos
de varíola e, com quase toda a certeza, de sarampo e influenza.
Com respeito a esta última, ainda que não existam relatos precisos
sobre a sua ocorrência no período colonial, há registro do que
teria sido a primeira pandemia de influenza em 1580, sabidamente
afetando a América.

Depois da varíola, sem dúvida a febre amarela foi a doença
viral de maior impacto tanto na saúde pública como na opinião
pública. Introduzida na América pelo tráfico de escravos africanos,
a febre amarela e o seu vetor, o mosquito A. aegypti, teriam chegado
inicialmente ao Caribe, afetando as então colônias européias assim
como o sul dos Estados Unidos, particularmente a região da
Louisiana, sucessivamente possessão espanhola, francesa e depois
norte-americana, possivelmente já no século XVI.

Ao longo dos séculos XVII, XVIII, XIX até o início do século
XX, epidemias de febre amarela ocorreram na América,
particularmente na costa Atlântica e no Caribe, de Boston a Buenos
Aires, mas também na costa do Pacífico, do Peru ao México.

O IMPÉRIO

Foi durante o período imperial que as maiores epidemias de
febre amarela foram registradas no Brasil, a mais importante delas
a de 1850, no Rio de Janeiro. Essa epidemia marca um aparente
reinício dos surtos de febre amarela no Brasil, aparentemente
ausentes ou não percebidos ao longo do século XVIII e da primeira
metade do século XIX, como se depreende do artigo de um
médico estrangeiro no Brasil: “até recentemente [o Brasil] vinha
sendo considerado como inteiramente isento de doenças
epidêmicas graves de qualquer natureza” (William, 1851: 450).
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Essa epidemia causou um significativo impacto na opinião
pública e oficial, como se vê pelo conteúdo do Aviso de n. 10,
do Ministério do Império, de 14 de fevereiro de 1850, com 33
parágrafos, dos quais destaco alguns (Chalhoub, 1999):

§ 16 – São inteiramente proibidos os dobres de sinos.

§ 20 – Os mendigos serão recolhidos aos lugares que lhes
forem destinados e obrigados a lavarem-se e a mudar de
roupa, que para esse fim lhes será fornecida.

§ 24 – Serão quanto antes entupidas e completamente
aterradas todas as valas e canos de esgoto que não forem
muito precisos, cuidando-se na limpeza dos indispensáveis, e
fazendo-os lavar com grandes e repetidas correntes de água
limpa.

Havia o temor de que ocorresse no Brasil algo semelhante ao
que acontecera alguns anos antes no Haiti, onde sucessivas
epidemias de febre amarela reduziram e enfraqueceram a
população branca de colonizadores franceses e permitiram a
revolta dos escravos, que levou à independência do Haiti. Não
podemos esquecer que, em meados do século XIX, no Rio de
Janeiro, a população escrava superava a de pessoas livres.

A varíola continuava grassando no país, apesar da vacinação
introduzida no Brasil em 1804. Esta nunca foi regular e sistemática,
tendo, aparentemente, pouco impacto na disseminação da
doença.

Também presente já nesse período, mas sem causar grande
impacto, estava a dengue. Há pelo menos um relato sugerindo o
fato. Importante salientar que a dengue causou grandes epidemias
na região do Caribe e nos Estados Unidos até o início do século
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XX, e o A. aegypti, vetor da doença, era encontrado em grande
quantidade nas cidades brasileiras.

A REPÚBLICA VELHA E A REPÚBLICA NOVA

No verão anterior ao da proclamação da República, irrompeu
no Rio de Janeiro uma grande epidemia de febre amarela, que
se disseminou por várias regiões do centro-sul brasileiro,
particularmente pelo interior do estado de São Paulo. Ao lado
da febre amarela, a varíola continuava como uma doença
endêmico-epidêmica no Brasil. Além dessas duas viroses, existe
relato de que a influenza ocorria no país.

Com o estabelecimento dos institutos de pesquisa em saúde
pública no Brasil, notadamente em São Paulo – Instituto
Bacteriológico, hoje Adolfo Lutz, e Instituto Butantan – e no
Rio de Janeiro – Manguinhos, hoje Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) –, as doenças infecciosas de interesse da saúde pública
passaram a ser estudadas.

Esse foi um período de otimismo na área da saúde pública,
não somente no Brasil. A idéia reinante era de que, havendo
recursos e vontade política, a imensa maioria das doenças poderia
ser controlada, senão eliminada. Foi nesse período que a febre
amarela urbana foi eliminada do Brasil através do controle do
seu vetor, o A. aegypti.

DOS GOVERNOS MILITARES AOS DIAS DE HOJE

Quando ocorreu o golpe militar de 1964, o contexto das
doenças virais era muito diferente do de hoje, pelo menos na
aparência. A dengue não existia no país e a febre amarela passava
por um período de acalmia. A Aids não existia e as hepatites C,
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B e delta eram desconhecidas, embora pelo menos as duas últimas
já estivessem presentes. A influenza não fazia parte das preo-
cupações da saúde pública e as viroses gastrointestinais e
respiratórias não eram reconhecidas. Se fosse perguntado a um
sanitarista da época quais eram as viroses de maior impacto em
saúde pública, ele provavelmente não teria ido além da febre
amarela, da varíola e, talvez, da poliomielite, mesmo assim
entenderia que estavam controladas.

Essa não era uma característica exclusivamente brasileira. A
percepção dominante na saúde pública mundial era de que as
doenças infecciosas, as virais inclusive, estavam em vias de
controle ou mesmo de desaparecimento. Reinava a ilusão de
que a disponibilidade de antimicrobianos, inseticidas e vacinas
permitiria alcançar essa meta em pouco tempo e sem muito
esforço. Esse pensamento levou ao gradual enfraquecimento dos
programas de controle das doenças transmissíveis, uma decisão
que o mundo viria a se arrepender mais tarde.

Em 1968, intensificou-se no Brasil o programa de erradicação
da varíola, com o último caso ocorrendo em 1972. A campanha
de erradicação da doença, seguida dos programas de erradicação
da poliomielite e do sarampo, foi fundamental para a formação
no Brasil de um sistema de vigilância epidemiológica que hoje,
ainda que longe do ideal desejado, se equipara ao dos países
desenvolvidos, permitindo ter, a cada momento, um retrato
confiável da ocorrência das doenças de impacto em saúde pública.
A varíola não apresenta risco de reintrodução, pelo menos por
meios naturais. A reintrodução da doença como ato de
bioterrorismo recebeu muita atenção nos últimos anos,
particularmente depois do atentado de 11 de setembro de 2001,
em Nova York.
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A poliomielite também foi erradicada no final da década de
1980, e certificada alguns anos depois. A reintrodução da
poliomielite é teoricamente possível, uma vez que a doença
continua ocorrendo em determinadas regiões do norte da Índia
e da África subsaariana. Mas a cobertura vacinal contra a
poliomielite da população infantil brasileira é elevada, fazendo
com que esse risco seja muito pequeno. Quanto ao sarampo,
não há evidências da circulação do vírus no Brasil em anos recentes,
não obstante algumas reintroduções que foram controladas. Os
vírus isolados durante esses surtos foram sempre de cepas
circulantes em outras partes do mundo.

As duas últimas décadas podem ser vistas como um período
de paradoxos da saúde pública brasileira. A mortalidade infantil
caiu e continua caindo, e a expectativa de vida aumentou. Doenças
foram controladas e erradicadas, outras emergiram e se tornaram
epidêmicas. Essa situação não é peculiar ao Brasil e pode ser
encontrada, com certas diferenças, em diversos outros países do
mundo, sejam desenvolvidos, sejam em desenvolvimento. O
controle das doenças virais, emergentes ou não, não pode ser
dissociado de medidas semelhantes em outros países.

Duas viroses foram erradicadas no Brasil em época recente:
a varíola e a poliomielite. O sarampo foi eliminado, mesmo que
ocasionalmente ocorram reintroduções periódicas – ainda assim,
esses episódios têm sido controlados de maneira eficaz. Foi em
época recente, porém, que duas importantes viroses emergiram
no Brasil: a dengue e a Aids, mudando significativamente o
panorama da saúde pública brasileira.

Uma análise superficial e, infelizmente, freqüente, leva à
conclusão de que o grande determinante para a emergência dessas
viroses, assim como de outras, teria sido a deterioração dos
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programas de saúde pública. Essa é uma explicação simplista e,
de certa maneira, atraente, por atribuir ao governo a
responsabilidade pelos problemas. A verdade é mais complexa.
Como veremos adiante, a dengue surge como conseqüência da
reintrodução do A. aegypti, em parte por um lapso das ações de
vigilância. A disseminação do vetor por, virtualmente, todo o
país é muito mais resultado do crescimento desordenado das
cidades brasileiras ao longo da segunda metade do século XX,
crescimento este que impede o controle efetivo do A. aegypti
apesar dos recursos despendidos.
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