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ARBOVIROSES NO BRASIL CONTEMPORÂNEO4

As arboviroses são viroses emergentes por natureza.
Nenhuma delas é originariamente uma doença de humanos e
somente se tornam importantes quando alguma modificação
ecológica significativa altera seu habitat natural e leva a
modificações de reservatórios, vetores e mesmo virulência.

O processo de desenvolvimento econômico, crescimento
populacional e urbanização verificado no Brasil a partir da
segunda metade do século XX colocou as arboviroses entre as
viroses de grande impacto, real ou potencial, na saúde pública.

O termo arbovirose foi cunhado na década de 1930, quando
diversos vírus foram isolados em artrópodes (daí o nome:
‘ar’thropod ‘bo’rne vírus, vírus carreados por artrópodes), geralmente
mosquitos, mas também carrapatos, pulgas e outros. Esses vírus
têm em comum um ciclo que geralmente incluiu um reservatório
animal, ave ou mamífero e um vetor artrópode, às vezes mais
de um reservatório ou vetor. Em algumas situações, essas viroses
acometem humanos, umas mais freqüentemente e com mais
intensidade, como a febre amarela e a dengue. Elas são,
originariamente, zoonoses, isto é, doenças de animais que apenas
eventualmente acometem humanos. Em algumas, a adaptação
aos humanos, do vírus ou do vetor artrópode, é suficiente para
tornar o reservatório animal desnecessário para a manutenção
do ciclo do vírus na natureza.
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Esse é o caso da dengue, originariamente uma doença de
macacos e transmitida por diferentes espécies de culicídeos. A
doença adaptou-se à transmissão de humano para humano em
algum momento da história, encontrando no A. aegypti um vetor
biológica e ecologicamente adequado, tanto que, atualmente,
dengue em macacos pode ser encontrada apenas em algumas
florestas da África e da Ásia.

Arbovírus e arboviroses estão presentes em praticamente qualquer
ecossistema onde seja possível a presença de artrópodes. Embora
as florestas mais densas e com maior pluviosidade sejam os
ecossistemas mais ricos em arbovírus, eles podem ser encontradas
também no cerrado. No Brasil, a Mata Atlântica (ou o que resta
dela) e a floresta Amazônica são os maiores reservatórios de
arboviroses. O Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA), importante
centro de estudos em arbovírus, isolou 187 diferentes espécies de
vírus entre 1954 e 1998, a maioria no estado do Pará.

As arboviroses de interesse humano descritas no Brasil,
excetuadas a febre amarela e a dengue, são possivelmente todas
autóctones, existindo há muito tempo. São quatro os principais
arbovírus que determinam epidemias e surtos no Brasil: febre
amarela, dengue, oropouche e mayaro. Os demais são usualmente
encontrados em forma esporádica, em casos isolados, como os
vírus da encefalite eqüina venezuelana, encefalite eqüina do leste
e encefalite de Saint Louis. Um outro vírus, Rocio, causou pelo
menos uma epidemia no litoral paulista, em 1975, e permanece
na Mata Atlântica, em pássaros.

FEBRE AMARELA

A febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa
causada por um arbovírus mantido em ciclos silvestres, na África
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subsaariana e na América do Sul (do sul do Panamá ao norte da
Argentina), onde macacos atuam como reservatório, sendo
transmitida por mosquitos dos gêneros Aedes, na África, e
Haemagogus e Sabethes, na América. Cerca de 90% dos casos da
doença apresentam-se com formas clínicas benignas que evoluem
para a cura, enquanto 10% desenvolvem quadros dramáticos
com mortalidade em torno de 50%. A febre amarela pode
apresentar um ciclo urbano, com transmissão de humano a
humano, pelo A. aegypti, o mesmo vetor da dengue. Nas
Américas, o último caso de febre amarela urbana foi em Trinidad,
na década de 1950. Na África, surtos urbanos e periurbanos
continuam acontecendo. A OMS estima que ocorram cerca de
duzentos mil casos anuais, a maioria dos quais na África.

A primeira descrição de uma epidemia certamente por febre
amarela no Brasil foi em Pernambuco, em 1685, vinda
possivelmente da região do golfo do México. Essa introdução
acometeu também Salvador, porém, a partir de século XVIII,
não há relato da doença (o que não significa que não estivesse
ocorrendo). Foi somente em meados do século XIX que as
epidemias de febre amarela voltaram, agora no Rio de Janeiro,
onde ocorreriam com certa regularidade até o seu controle no
início do século XX.

A febre amarela pode ser considerada a doença símbolo da
história da saúde pública brasileira, dado o impacto das epidemias
urbanas que percorreram o país de meados do século XIX até o
verão de 1928, quando se deu a última epidemia urbana de febre
amarela no Brasil, no Rio de Janeiro (em 1942, se verificou o
último caso urbano da doença, em Sena Madureira, Acre).

Como mencionado anteriormente, a febre amarela não é
autóctone da América: foi introduzida depois da chegada dos
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europeus, através do grande tráfico de pessoas e mercadorias
entre a América e a África. Uma vez aqui, em algum momento,
se adaptou ao ambiente silvestre.

Ainda que a imagem da febre amarela seja a de uma doença
da floresta tropical, amazônica, a maioria dos casos de febre
amarela silvestre no Brasil ocorreu, e ocorre ainda, na bacia do
rio Paraná.

O registro da febre amarela silvestre no Brasil é feito a partir
da década de 1930. Desde então, ciclos razoavelmente regulares,
com aumento do número de casos humanos e intervalos de
aproximadamente cinco anos, vêm ocorrendo, sugerindo uma
dinâmica peculiar de transmissão entre macacos. O primeiro surto
de febre amarela silvestre registrado teve início em 1934 (1934 a
1940), repetiu-se em 1944 e 1945, de 1950 a 1953, de 1957
a 1959, em 1964, em 1973 e 1974, de 1982 a 1984, em 1993, a
partir de 1998 e, mais recentemente, no verão de 2007-2008,
com casos na Argentina e no Paraguai.

O início de 2008 foi marcado por um alarme, de grande
impacto na opinião pública, sobre o crescimento dos casos de
febre amarela silvestre, um acontecimento, de certa maneira,
esperado, dado o comportamento cíclico desses surtos. Desde
o ano 2000, a vigilância da febre amarela se estendeu para macacos
encontrados mortos, e a detecção da febre amarela nestes animais
atesta esse comportamento cíclico. O número de casos confir-
mados ou suspeitos em macacos no Brasil, assim como na
Argentina e no Paraguai, excedeu em muito o número de casos
em humanos, indicando que a transmissão da doença se dá com
grande intensidade nas áreas silvestres. Durante esse surto,
ocorreram casos de transmissão urbana no Paraguai, mas, ao
contrário de um temor generalizado, isso não se transformou
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em epidemia de grande porte. Tal fato levanta a discussão do
risco de urbanização da febre amarela.

Desde que o A. aegypti foi reintroduzido no Brasil e se
disseminou por todo o país, já no início da década de 1970, a
possibilidade da urbanização da febre amarela é assunto de
discussão. Do ponto de vista teórico, essa possibilidade existe
desde que o A.aegypti esteja presente, assim como um humano
seja infectado pelo vírus. Apesar da extensa disseminação do
vetor por todo o país, chegando às vezes a intensidades elevadas,
e da ocorrência de inúmeros casos de febre amarela silvestre, a
urbanização não ocorreu.

Qual a dimensão desse risco? Difícil calcular. Na prática, deve
ser relativamente baixo, uma vez que no Paraguai ocorreram casos
de transmissão urbana, mas foram poucos e não se verificou uma
epidemia. De qualquer maneira, a possibilidade existe e deve ser
levada em conta. Antes dessa ocorrência, um pequeno surto de
febre amarela urbana havia sido descrito na Bolívia, em Santa Cruz
de la Sierra, com poucos casos. O governo da Bolívia negou que
houvesse transmissão urbana, mas o surto foi publicado numa
revista médica de renome. Evidentemente, a dúvida persiste.

Qual seria a razão (ou as razões) para a não urbanização da
febre amarela no Brasil e em outros países da América do Sul?
Inicialmente, se colocou em questão a capacidade das variantes
atuais do A. aegypti em transmitirem a febre amarela. Essa
possibilidade foi afastada após estudos experimentais que
demonstraram que as variantes atualmente existentes são
perfeitamente capazes de transmitir o vírus da febre amarela.

Outra possibilidade, muito provável, seria que a disseminação
da dengue no país, já tendo infectado milhões de pessoas vivendo
nas cidades, seria um fator de proteção. Não se trata aqui de
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aceitar que uma infecção prévia pela dengue proteja contra a
febre amarela, porém, a presença de anticorpos contra a dengue
é suficiente para diminuir a quantidade de vírus na circulação
sangüínea, reduzindo a possibilidade de infectar o A. aegypti. Isso
pode ser demonstrado experimentalmente.

No início do século XXI, com a possibilidade da urbanização
da febre amarela em vista, o Ministério da Saúde procurou levar
a cabo a vacinação de toda a população brasileira de maneira
gradativa, uma vez que não haveria vacina suficiente para realizar
uma campanha de massa, caso necessário. Essa medida teria
como resultado a criação de uma imunidade que impediria a
ocorrência de surtos ou epidemias urbanas, ainda que casos
isolados pudessem ocorrer. Infelizmente, essa abordagem logo
teve de ser abandonada devido à ocorrência de eventos adversos
graves, letais, causados pela vacina de febre amarela. Esses eventos
são raros, talvez da ordem de um para cada milhão de vacinas
aplicadas em pessoas não anteriormente vacinadas. Contudo, a
vacinação da maioria da população brasileira viria a determinar
diversos casos fatais.

Na década de 1930, quando o sanitarista norte-americano
Fred Soper, da Fundação Rockefeller, mostrou que a febre
amarela era uma zoonose, o modelo da epizootia se disse-
minando do norte para o sul era o consenso da época. Essa foi
uma discussão interessante: se a febre amarela, quando se
verificam as epizootias de macacos, ‘caminha’, isto é, vai se
disseminando de uma área para a outra, ou se ela simplesmente
apresenta uma maior intensidade de transmissão de maneira
simultânea em diferentes lugares. Esse conceito se manteve até
recentemente, quando a análise genética dos vírus isolados em
diferentes lugares mostrou diferenças significativas, apontando
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para o fato de que não ocorria a disseminação do vírus em
longas distâncias; ao contrário, existem focos silvestres que se
mantêm latentes e, em resposta a algum fator (ou fatores), se dá
a epizootia que acaba levando a casos humanos.

A febre amarela silvestre não pode ser controlada. Trata-se
de uma doença de macacos, transmitida na mata. Os casos
humanos, no entanto, podem ser prevenidos pela vacinação.

DENGUE

Se a febre amarela foi por décadas a Nêmesis da saúde pública
brasileira, podemos dizer que esse lugar foi ocupado pela dengue
há pouco mais de uma década. A OMS estima que ocorram
anualmente mais de cinco milhões de casos em todo o mundo,
com cerca de 15 mil óbitos. Apesar de relativamente benigna,
quando se verifica a co-circulação de diferentes sorotipos do
vírus da dengue, a ocorrência de casos graves e, conseqüentemente,
de óbitos pode aumentar. Esse fato se verifica no Brasil de hoje.

Segundo o Ministério da Saúde:

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde
(SVS/MS) registrou, em 2008 até semana epidemiológica 14,
230.829 casos suspeitos de dengue, 1.069 casos confirmados
de febre hemorrágica da dengue (FHD) e a ocorrência de 77
óbitos por FHD, resultando em uma taxa de letalidade para
FHD de 7,2%. Também foram notificados 3.298 casos de
dengue com complicação, com 53 óbitos. (Brasil, 2008)

A dengue provavelmente existiu no Brasil desde o período
colonial. Doença originariamente africana, teria sido introduzida
da mesma maneira que a febre amarela, uma vez que o seu vetor
é o mesmo da febre amarela urbana, o A. aegypti. Existem relatos

virose-MIOLOcap4.pmd 20/8/2008, 14:3643



 44 ]

de epidemias e surtos de dengue nas regiões do golfo do México
e do Caribe, e mesmo nas cidades norte-americanas da Filadélfia
e de Nova York a partir do século XVIII.

No Brasil, aparentemente, a doença não teve grande impacto,
seja pelo número pequeno de casos ou por ser relativamente
benigna, levando a poucos óbitos na maioria das vezes.
De qualquer maneira, há evidências confiáveis de sua presença
no século XIX e de pelo menos uma epidemia em Niterói (RJ),
em 1923.

Com a erradicação do A. aegypti na década de 1950,
desapareceu a possibilidade de ocorrência de casos de dengue
no Brasil. Entretanto as epidemias continuaram freqüentes em
áreas da América onde o A. aegypti ainda era encontrado (países
do Caribe, da América Central e do norte da América do Sul).
Nos Estados Unidos, as epidemias de dengue, comuns na costa
do golfo do México, deixaram de ocorrer na década de 1950.

Com a reinfestação das cidades brasileiras pelo A. aegypti a
partir do início da década de 1970, o risco de reintrodução da
dengue se torna uma possibilidade concreta, mas foi somente
em 1981 que uma epidemia pelos sorotipos 1 e 4 ocorreu no
então território de Roraima. A introdução do vírus provavelmente
se deu a partir da vizinha Venezuela, entretanto a doença não se
disseminou para o resto do país.

A partir de 1986, sucessivos surtos de dengue passaram a
ocorrer em diversas cidades brasileiras, desde a região Norte até
o estado do Paraná, na região Sul. Inicialmente, Rio de Janeiro e
Fortaleza foram os centros mais acometidas. Até 1994, esses surtos
eram relativamente pequenos, com pouquíssimos casos graves e
raros óbitos, possivelmente porque, até 1990, quando foi intro-
duzido o sorotipo 2, a circulação era exclusivamente do sorotipo 1.
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Em 1998, o Brasil sofreu a maior sucessão de surtos e epidemias,
com mais de quinhentos mil casos, pouco menos do que em
2007, sem dúvida o ano não só com o maior número de casos
mas também de óbitos.

A perspectiva para a dengue no Brasil não é animadora. O
comportamento da doença no Sudeste Asiático também mostra
uma tendência crescente, tanto em número de casos quanto em
gravidade, desde o início da década de 1950 até os dias de hoje,
quando a dengue é uma das principais causas de mortalidade
infantil em determinados anos.

O Brasil sofreu recrudescimentos da doença a cada introdução
de um novo sorotipo e ainda não sofremos a disseminação do
sorotipo 4, ainda que esse circule no norte da América do Sul.
Recentemente foi publicado, numa revista internacional sobre
doenças emergentes, um artigo de pesquisadores de Manaus
relatando o caso de pessoas infectadas pelo vírus do sorotipo 4.
O vírus não foi isolado; foi detectado através de métodos de
biologia molecular. O Ministério da Saúde contestou o achado,
instalando-se a polêmica.

A epidemia de dengue, no início de 2008, no Rio de Janeiro,
assim como outros surtos em diversos estados brasileiros, é a
comprovação do que se esperava. Estas epidemias vêm se tornando
mais graves e acometendo proporcionalmente mais crianças à
medida que se repetem ano após ano, como veremos a seguir.

DETERMINANTES DA ATUAL SITUAÇÃO DA DENGUE

NO BRASIL

Diversos são os fatores associados à ocorrência das sucessivas
epidemias de dengue, incluindo-se a introdução de novos
sorotipos e, possivelmente, genótipos, alterações climáticas
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(elevação das médias de temperatura, pluviosidade), deficiências
dos sistemas de saneamento básico e oferta de águas, baixo nível
socioeconômico e cultural.

A circulação de dois ou mais sorotipos e altas taxas de
infestação pelo vetor Aedes, levando à situação de hiperen-
demicidade, propicia tanto a ocorrência de epidemias quanto o
maior risco de infecção por mais de um sorotipo. Atualmente,
está bem estabelecido que, uma vez infectado por um sorotipo,
isso proporciona imunidade duradoura contra o sorotipo
infectante. Entretanto, infecções sucessivas em um mesmo
indivíduo são incriminadas como o maior fator predisponente
para as formas hemorrágicas da dengue.

A infecção pelo vírus da dengue, após um período de incubação
de dois a oito dias, define quatro grupos de quadros clínicos:

• infecções assintomáticas;

• dengue clássica: geralmente benigna, com presença de cefaléia,
dores musculares, dores articulares, exantema, diarréia e vômitos;

• dengue hemorrágica: responsável pelo número crescente de
casos graves e óbitos, geralmente associada a hemorragias e
alterações hemodinâmicas, levando à queda de pressão arterial
(no extremo mais grave, define a síndrome do choque da
dengue);

• dengue com complicações: associada a manifestações,
freqüentemente graves, mas menos comuns (por exemplo,
hepatite e manifestações neurológicas).

Tendência já observada em áreas que convivem com a dengue
endemicamente, o incremento progressivo da doença na faixa
etária pediátrica, incluindo-se a dengue hemorrágica, passou a
ser também observado no Brasil.
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A evolução da dengue no país desde meados da década de
1980 até os dias atuais é um clássico exemplo da epidemiologia
dessa doença. Para melhor entender a situação atual, é necessário
voltar atrás algumas décadas e deslocar nossa atenção para o
Sudeste Asiático.

A dengue sempre foi uma causa de surtos e epidemias, mas
essas eram geralmente de pouca gravidade. Cabe lembrar que
existem quatro sorotipos do vírus da dengue, denominados
dengue 1, 2 e assim por diante (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4),
e que a infecção por cada um deles confere imunidade
permanente contra outras infecções pelo mesmo tipo, mas não
contra infecções pelos demais. No caso da dengue e de outras
doenças transmitidas por vírus (por exemplo, pelo vírus do
sarampo e pelo vírus sincicial respiratório), ocorre um fenômeno
imunológico conhecido como facilitação por anticorpos.

Na dengue, devido ao seu caráter epidêmico, esse fenômeno
assume proporções equivalentes ao número de casos verificados
anualmente em todo o mundo. O fenômeno pode ser entendido
da seguinte maneira: quando ocorre uma infecção viral, o
organismo desenvolve anticorpos de diferentes naturezas, que vão
bloquear a infecção com maior ou menor eficiência. Os mais
eficientes são os denominados anticorpos ‘neutralizantes’. São
altamente específicos e capazes de neutralizar, ou seja, inativar um
vírus, abortando a infecção. A ligação de um anticorpo neutralizante
inviabiliza o vírus e cria um complexo vírus-anticorpo que facilita
a fagocitose por células do sistema imunitário (linfócitos e
macrófagos) no interior das quais serão destruídos.

Por ‘específicos’ entenda-se que se ligam e neutralizam única
e exclusivamente vírus de determinada característica antigênica.
No caso da dengue, os anticorpos neutralizantes contra o vírus
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DEN-1 se ligam e inativam unicamente o DEN-1; os anticorpos
neutralizantes contra o DEN-2, apenas o DEN-2; e assim por
diante. É por este motivo que uma infecção pelo vírus da dengue
induz proteção contra infecções subseqüentes, mas apenas contra
o mesmo tipo.

Outros anticorpos menos específicos são capazes de se ligar
ao vírus, porém atuam de maneira menos eficaz na sua inativação.
Por serem menos específicos, se ligam também aos diferentes
tipos do vírus da dengue. Por exemplo, uma infecção pelo DEN-1
induz a formação de anticorpos neutralizantes e outros não-
neutralizantes. Os neutralizantes, como já foi mencionado, são
específicos: se ligam e neutralizam apenas o mesmo sorotipo.
Os não-neutralizantes, no entanto, se ligam aos outros sorotipos,
porém são incapazes de inativá-los. Na maioria das doenças virais,
isso não tem maiores implicações. Já na dengue, essa ligação de
anticorpos aos vírus sem inativação determina um complexo
que facilita a fagocitose por células do sistema imunitário, porém,
como o vírus não está inativado, se replicará no interior das células
causando um processo inflamatório sistêmico.

Estes fatores explicam por que uma infecção por um vírus
da dengue em uma pessoa previamente infectada pelo vírus,
embora de outro sorotipo, pode acabar provocando uma
infecção mais grave, devido ao papel facilitador da fagocitose,
sem inativação, dos vírus, levando a um número muito maior de
células infectadas e, conseqüentemente, a um processo infla-
matório mais intenso, muitas vezes letal.

Essa teoria, desenvolvida há algumas décadas por um
pesquisador de nome Halstead, explica por que, nos locais onde
circulam dois ou mais tipos do vírus da dengue, as epidemias
são mais graves, com maior número de mortes. As formas graves
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da dengue são, geralmente, a dengue hemorrágica e a síndrome
do choque da dengue, um aspecto relativamente recente na
história da doença.

Dengue como doença grave é uma característica da segunda
metade do século XX. A explicação epidemiológica para o fato
é que, até então, os diferentes sorotipos da dengue circulavam
em áreas distintas, ainda que todos pudessem ser encontrados
no mesmo continente, porém a circulação simultânea de vários
tipos era rara e restrita.

Depois do final da Segunda Guerra Mundial, com a
descolonização do Sudeste Asiático, o crescimento demográfico
acelerado e, principalmente, a urbanização e as migrações
determinadas por motivos econômicos e por guerras locais, os
diferentes tipos de dengue passaram a circular concomitantemente.
Esse fenômeno determinou as primeiras epidemias graves de
dengue no Sudeste Asiático, com elevada mortalidade. Na
América, isso demorou a ocorrer: ao longo das décadas de 1950
e 1960, fez-se uma intensa campanha de erradicação do A. aegypti,
levando ao quase desaparecimento da dengue no continente.

O progressivo agravamento das epidemias de dengue ao
longo dos anos se explica pelo aumento de pessoas infectadas
por um ou mais sorotipos. Além disso, os recém-nascidos de
mães que têm anticorpos contra a dengue recebem esses
anticorpos, que permanecem circulantes por meses, geralmente
desaparecendo ao longo do primeiro ano de vida. Esses lactentes,
no entanto, se comportam como pessoas previamente infectadas.
Por isso, a dengue, quando diferentes sorotipos circulam simul-
taneamente numa população, tende a determinar epidemias que
se agravam com o passar dos anos e se verifica uma tendência
de ocorrerem casos graves em lactentes com uma freqüência
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cada vez maior, à medida que um número cada vez maior de
mulheres em idade fértil foi infectado por pelo menos um dos
sorotipos.

Estabelecidos os determinantes vinculados ao vírus, cabe
entender o papel do vetor da dengue. O A. aegypti coloca seus
ovos em recipientes com água limpa, na sombra e próximo dos
domicílios humanos. A adaptação do A. aegypti ao meio urbano
é impressionante. Esse mosquito prefere criadouros artificiais a
criadouros naturais, e a fêmea se alimenta de sangue apenas de
humanos (o macho se alimenta da seiva de plantas).

Costuma-se comparar o sucesso das campanhas de controle
do A. aegypti na virada do século XX, quando Emílio Ribas, em
São Paulo, controlou epidemias de febre amarela em Sorocaba
e Ribeirão Preto, com o fracasso das atuais medidas. Entretanto,
a situação era outra. Bons tempos aqueles: ausência de caminhões
e estradas de rodagem, trens saindo com horário controlado,
poucas mercadorias sendo transportadas, café saindo e produtos
industrializados entrando. Nada de recipientes de plástico, nem
artigos descartáveis. As únicas embalagens descartáveis na época
eram as cascas dos ovos e das bananas. A urbanização era
incipiente e a população, idem.

Recipientes de plástico, pneus, latas e um sem-número de
produtos descartados como lixo pela sociedade moderna
formam o substrato em que o mosquito prolifera. A eclosão
das larvas não é imediata: os ovos são colocados pouco acima
da linha da água e, quando chove, o nível sobe, atingindo os
ovos, que então eclodem. A quantidade desses criadouros
potenciais é imensa. Recipientes de plástico, latas de cerveja e
refrigerantes e pneus são produzidos aos milhões e apenas uma
parcela desses é devidamente reciclada ou recebe o destino final.
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Eliminar o A. aegypti do Brasil hoje, tal como foi feito na
década de 1950, é impossível. Devemos aceitar que eliminar a
dengue não será possível na ausência de uma vacina. Quando
na década de 1950 o Brasil erradicou o A. aegypti, o vetor
urbano da febre amarela e da dengue levou menos de dez
anos e empregou, em todo o país (excetuando-se o estado de
São Paulo), cerca de 3.500 agentes no período de maior
atividade. Éramos pouco mais de cinqüenta milhões de
habitantes, a maioria dos quais na área rural ou em pequenas
cidades. Não se pode comparar os excelentes resultados
conseguidos por Emílio Ribas e Oswaldo Cruz no início do
século XX, nem os dos serviços de saúde pública na metade
do mesmo século, com a situação dos dias atuais.

Cabe, portanto, aprender a conviver com o A. aegypti e a
dengue. Do comportamento do A. aegypti tiramos duas lições
importantes. Em primeiro lugar, a erradicação do mosquito –
ou seja, fazê-lo desaparecer da face da Terra ou pelo menos do
país – é tarefa muito difícil, senão impossível.

O Brasil é, hoje, um país de população predominantemente
urbana e a indústria gera uma quantidade crescente de produtos
que serão posteriormente descartados, criando condições para
a proliferação do mosquito. O transporte de mercadorias é
intenso, não havendo um sentido único como no passado.
Atualmente, entram e saem produtos industrializados, entra e sai
produção agrícola. Pneus, para serem recauchutados, vão de
Campinas para Goiás e vice-versa, quando não são importados
do Japão. A proliferação de loteamentos e construções irregulares
desafia qualquer tentativa de controle, não só em Campinas.
Invasões e acampamentos estão sempre à frente da infra-estrutura
urbana. Eliminar um mosquito excepcionalmente bem adaptado
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a este meio quase caótico implica coordenar uma atividade
simultânea não só no país como também em todo o continente,
além de exigir uma sistemática de controle e vigilância.

A segunda lição, talvez a mais importante, é que as epidemias
de dengue não são combatidas, e sim prevenidas. O
recolhimento de recipientes deve ocorrer antes do período das
chuvas e ser objeto de uma atuação constante, visando a mudar
um comportamento sabidamente difícil de ser alterado.
Devemos introduzir a noção de ambiente seguro, pelo menos
no que diz respeito a mosquitos. Incentivar a compra de
recipientes usados de plástico e de latas, não como campanhas
episódicas, mas como uma atividade comercial legítima, com
apoio financeiro e supervisão técnica do poder público, criaria
um fluxo natural de lixo reciclável, além de contribuir para a
redução do desemprego.

Devemos acabar com a ilusão de que a dengue é passível de
eliminação em curto prazo. Estamos destinados a conviver com
mais esta doença, queiramos ou não. O seu controle não está nas
ações clássicas de saúde pública. Compra de veículos e
equipamentos para borrifar inseticidas, contratação de
funcionários e confecção de cartazes são medidas de curto fôlego,
pouca efetividade e alto custo, porém de alto impacto político.

Derrotar a doença exige uma tática de guerrilha, com
mudança de comportamento da população – e, por que não,
dos serviços de saúde – e a implantação de ações permanentes.
A tônica da luta contra a Aids é a mudança de comportamento,
a introdução do conceito de sexo seguro, não a eliminação do
relacionamento sexual. Por que não levantar a bandeira do
‘ambiente seguro’, um ambiente em que as doenças não teriam
como se disseminar? A dengue, infelizmente, veio para ficar.
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Cabe reduzir os riscos que a sua existência traz, e não existe uma
fórmula rápida e fácil.

OUTROS FLAVIVÍRUS

O vírus Rocio foi primeiramente isolado durante epidemia
iniciada em 1973 em área de Mata Atlântica no Sudeste brasileiro,
que se estendeu até 1980. Nesse período, cerca de mil casos de
encefalite foram notificados. Assim como em outras arboviroses
previamente discutidas, o ciclo do vírus Rocio no ambiente
silvestre possivelmente envolve aves como reservatórios e
mosquitos, incluindo o gênero Aedes como vetores.

O vírus causador da encefalite de Saint Louis se encontra
amplamente distribuído por todo o continente americano, tendo
sido descrito pela primeira vez no Brasil em 1960. Até o ano de
2004, casos isolados foram relatados. Entretanto, em 2006, doze
casos humanos de encefalite de Saint Louis foram diagnosticados
na região noroeste do estado de São Paulo, desencadeando a
estruturação da vigilância epidemiológica, permanente para esse
agravo, naquela região. Clinicamente, além de um quadro
neurológico variável (alterações de equilíbrio, confusão mental,
crises convulsivas), a presença de febre, cefaléia, prostração e
mialgia na maioria dos casos justifica a inclusão desse agravo
como possível diagnóstico diferencial da dengue. Assim como
para a imensa maioria das arboviroses, vacinas preventivas e
tratamentos não estão disponíveis até o momento.
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OUTROS ARBOVÍRUS

Buniavírus

Os buniavírus recebem esse nome pelo vírus Bunyamwera,
isolado de um paciente na localidade do mesmo nome, em
Uganda. Os quadros clínicos determinados pelos vírus desse
gênero variam de síndromes febris indiferenciadas, geralmente
benignas, até encefalite.

Dos mais de quinhentos vírus listados no Catálogo
Internacional de Arbovírus, cerca de 313 pertencem à família
Bunyaviridae, uma das maiores famílias de vírus, o que representa
um desafio para os taxonomistas. Muitos são transmitidos por
mosquitos, mas com diferentes hospedeiros vertebrados, e mais
de sessenta foram identificados como causando doença em
humanos ou em animais de interesse econômico.

Apresentam características morfológicas semelhantes, são RNA
vírus com envelope lipídico com filamentos únicos de RNA,
na maioria das vezes de senso negativo, dividido em três
segmentos.

A maioria consiste de arbovírus, os vetores artrópodes são
mosquitos, moscas e carrapatos e os hospedeiros vertebrados
são principalmente roedores, mas também pequenos mamíferos,
primatas, aves e ungulados.

Os Bunyaviridae estão distribuídos em cinco gêneros, três dos
quais de vírus transmitidos por artrópodes: Orthobunyavirus,
Phlebovirus, Hantavírus, Tospovirus e Nairovirus.

Oropouche

No Brasil, o vírus Oropouche é uma das causas mais
freqüentes de febre inespecífica nas regiões Norte e Centro-Oeste
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do país. São transmitidos por vetor alado. O vírus Oropouche,
principal representante do gênero Orthobunyavirus (família
Bunyaviridae)  é um buniavírus do subgrupo Sinmbu.

Descrito pela primeira vez em 1955, na ilha de Trinidad (mar
do Caribe, próxima à costa da Venezuela), o primeiro surto
urbano ocorreu em 1961, em Belém (PA), com cerca de 11 mil
casos. Dezenas de surtos foram descritos desde então, na região
Amazônica e no Centro-Oeste, com alguns determinando até
cem mil casos. Depois da dengue, é a arbovirose mais comum
no Brasil, provocando surtos também em outros países, como
Panamá e Peru.

Causa uma doença febril, sem características especiais,
geralmente benigna, com três a cinco dias de duração. Transmitido
por mosquitos silvestres dos gêneros Aedes serratus e Culex
quinquefasciatus, pode ser encontrado no bicho-preguiça, no coati
e em sagüis. À semelhança de outros arbovírus, como o da febre
amarela e o da dengue, o Oropouche se adaptou a um ciclo
urbano, transmitido de humano a humano e transmitido pelo
Culicoides paraensis (conhecidos como maruins e mosquitos-
pólvora).

Como o C. paraensis é amplamente encontrado pelo Brasil, a
possibilidade de disseminação do vírus Oropouche para outras
regiões além do Norte e Centro-Oeste é real e difícil de prever
ou mesmo prevenir. Não existe vacina ou tratamento específico.

Phlebovirus

Phlebovirus é um gênero que consiste de mais de cinqüenta
vírus, todos transmitidos por f lebotomíneos. Não há
representante conhecido no Brasil. As doenças mais importantes
são a febre do Vale do Rift e a febre pappatacci, causada pelo vírus
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Toscana, encontrado na Europa mediterrânea. São transmitidos
por vetor alado.

Os tospovírus são de vírus de plantas,  e não há registro de
nairovírus em humanos no Brasil. O principal vírus deste grupo
é o da febre hemorrágica do Congo-Criméia, grave doença
hemorrágica transmitida por carrapatos, encontrada na África
subsaariana e na região do Cáucaso. Os hantavírus discutidos
adiante, na seção sobre robovírus, não são transmitidos por
artrópodes.

Mayaro

Menos comum em humanos do que o Oropouche, o vírus
Mayaro também causa surtos de doença febril nas regiões Norte
e Centro-Oeste do Brasil, assim como em outros países da América
do Sul (Bolívia, Peru e Venezuela). Pertence ao gênero Alphavirus,
família Togaviridae, juntamente com os vírus da encefalite eqüina
venezuelana, encefalite eqüina do leste e Chikungunya (ver adiante).

A doença causada pelo vírus Mayaro é geralmente benigna,
mas, diferentemente daquela provocada pelo Oropouche, pode
ser temporariamente incapacitante, com freqüência causando
exantema e artralgia ou mesmo artrite, mialgia e febre com duração
de três a cinco dias. Durante a convalescença, muitas vezes a
artralgia persiste algumas semanas.

O ciclo silvestre do vírus Mayaro é semelhante ao da febre
amarela silvestre, sendo uma doença de macacos, transmitida
por mosquitos do gênero Haemagogus. Além de macacos, o vírus
Mayaro pode ser encontrado também em pássaros.
Diferentemente do Oropouche, o vírus Mayaro não se adaptou
a um ciclo urbano, ainda que isso possa ocorrer eventualmente.
Não existe vacina ou tratamento específico.
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