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MAIS VIROSES EMERGENTES5

Os arbovírus, discutidos no capítulo anterior, podem ser
considerados um grupo ‘clássico’ de vírus, mantendo uma
denominação de ordem epidemiológica e não taxonômica.
A pressão das sociedades humanas sobre os ambientes naturais
fez com que surgisse um novo conjunto de vírus agrupados por
características epidemiológicas e não taxonômicas.

ROBOVIROSES
O termo robovírus, com sua derivação ‘roboviroses’, foi

cunhado recentemente. Assim como arboviroses se referem às
viroses transmitidas por carrapatos, robovírus e roboviroses
dizem respeito aos vírus e às viroses por eles determinadas que
são transmitidas por roedores (robovírus vem do inglês ‘ro’dent
‘bo’rne vírus). A transmissão por roedores se dá de forma indireta,
através de aerossóis ‘contendo’ vírus, formados a partir de
dejetos, fezes e urina deixados por roedores.

Dois grupos principais de vírus podem ser colocados nesta
categoria, os arenavírus – vírus pertencentes à família Arenaviridae
– e os hantavírus – vírus pertencentes ao gênero Hantavírus, da
família Bunyaviridae.

Arenavírus

Os arenavírus são vírus de roedores, com exceção do vírus
Tacaribe, um arenavírus de morcegos identificado em Trinidad,
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no Caribe. A transmissão se dá por inalação do vírus, geralmente
na forma de aerossóis formados de dejetos em ambientes
fechados ou por manipulação dos animais. Dada a sua alta
virulência e patogenicidade, os arenavírus determinam um alto
grau de risco biológico, devendo ser manipulados unicamente
em laboratórios com, pelo menos, nível de biossegurança três.

As espécies dos reservatórios variam conforme o vírus. Com
exceção do vírus da coriomeningite linfomonocitária, cujo
reservatório é o camundongo urbano, Mus musculus e,
eventualmente, o hamster, todos os demais são roedores silvestres.

Ainda que diversos arenavírus tenham sido identificados no
Brasil, apenas um foi associado à doença humana e, mesmo
assim, com raros casos. Ao contrário do que se verifica em outros
países da América do Sul (Argentina, Bolívia e Venezuela), onde
surtos de dimensão razoável já ocorreram.

Os arenavírus americanos pertencem a um mesmo grupo,
conhecido como complexo Tacaribe. Apenas o vírus Sabiá,
isolado de um paciente no estado de São Paulo, foi associado
à doença humana. Os arenavírus causam um quadro sistêmico,
grave, de elevada letalidade, com hemorragia disseminada,
muito semelhante às manifestações de dois outros vírus (da
famíla Filoviridae), encontrados na África e inexistentes nas
Américas: os vírus Ebola e Marburg. Os roedores responsáveis
pela circulação do vírus Sabiá na natureza ainda são
desconhecidos, mas certamente se tratam de roedores silvestres,
não urbanos.

A importância dos arenavírus no Brasil se deve muito mais
ao risco potencial de surtos localizados, à semelhança do que já
ocorreu em países vizinhos (Argentina, Bolívia e Venezuela). A
única vacina existente contra um arenavírus é a utilizada na
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Argentina, contra o vírus Junin. Não há tratamento específico
contra doença causada por arenavírus.

Hantavírus

Os hantavírus, juntamente com os arenavírus, são robovírus
(vírus de roedores) e sua transmissão se dá pela inalação de
aerossóis de vírus formados a partir de dejetos de roedores ou
pela manipulação desses. O nome deriva do rio coreano Hantaan,
em cujo vale soldados norte-americanos e aliados manifestaram
uma doença febril, hemorrágica e com síndrome renal durante
o conflito armado no início da década de 1950. Alguns anos
depois, foi isolado o primeiro representante dos hantavírus, grupo
com representantes encontrados desde a Europa Central e
Escandinávia até a costa do Pacífico da Ásia. No início da década
de 1990, foi isolado em vírus do mesmo grupo nos Estados
Unidos, causando uma doença febril com insuficiência
cardiorrespiratória e, às vezes, manifestações renais e hemorrágicas
discretas. Na última década, surtos e casos isolados de síndrome
cardiopulmonar por hantavírus (SCPH) têm sido identificados
nas Américas, da Patagônia ao Canadá, com diferenças clínicas e
epidemiológicas discretas e com pequenas variações.

As espécies dos reservatórios dos hantavírus variam conforme
a região. Com exceção da variante Seul, do Extremo Oriente,
encontrada em roedores urbanos, todos os demais hantavírus
têm como reservatórios roedores silvestres. No Brasil, o Bolomys
lasiurus e o Ologoryzomys nigripes são os principais reservatórios
conhecidos.

Desde a descrição dos primeiros casos de SCPH nas
Américas, em 1993, nos Estados Unidos, com a descoberta do
vírus Sin Nombre, um número crescente de casos passou a ser
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documentado em vários estados daquele país, bem como em
diversos países da América Latina.

No Brasil, o primeiro surto, com três casos, foi descrito em
uma área rural de Juquitiba, estado de São Paulo, em 1993.
Naquela ocasião, descreveu-se então pela primeira vez o
hantavírus Juquitiba como agente etiológico. Na América Latina,
além do Brasil e da Argentina, país com maior número de casos,
Panamá, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia vêm apresentando
número crescente de casos diagnosticados de SCPH.

Diferentemente da SCPH da América do Norte, na
América do Sul a SCPH vem mostrando algumas particu-
laridades: ocorrência com grande freqüência na forma de
surtos, possível transmissão pessoa-pessoa e alta proporção
de crianças acometidas.

Nos Estados Unidos, estudos de soroprevalência indicam
positividade variando de 0,2% a 1,7%. A ocorrência nesse país
já é descrita em pelo menos trinta estados, com maior concen-
tração de casos no sudoeste do país.

Na América Latina, verificam-se soroprevalências em
humanos variando de 1,7%, na Venezuela, e 6,5%, na Argentina,
a 42,7%, no Paraguai. Inquérito sorológico no Brasil, no município
de Jardinópolis, estado de São Paulo, evidenciou soroprevalência
de 14,3%.

A possível explicação para as distintas prevalências
encontradas em países da América Latina poderia estar asso-
ciada à ocorrência de reação cruzada com hantavírus não-
patogênicos, à existência de cepas de hantavírus menos
virulentas, à presença de formas clínicas leves, ao tipo de
exposição ambiental envolvida e à possível constituição genética
de populações específicas em cada área ou país.
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No Brasil, a SCPH, doença de notificação compulsória e de
investigação obrigatória, vem se caracterizando por acometer
com mais freqüência indivíduos adultos, jovens, masculinos,
previamente hígidos e que apresentam atividades, sobretudo
ocupacionais, em meio rural. Em relação à faixa etária, indivíduos
de todas as idades vêm sendo acometidos. No Brasil, a média
da faixa etária de pacientes com SCPH foi de 34 anos, variando
de 8 meses a 66 anos. Apesar de vir ocorrendo em todos os
meses do ano, observa-se uma maior incidência da doença no
período de junho a dezembro. Surtos acontecem espora-
dicamente no Brasil, sendo o mais recente no Distrito Federal e
nas cidades-satélite, em 2004.

No período de 1993 a agosto de 2004, 409 casos de SCPH
foram notificados no Brasil. Todas as regiões apresentaram casos
neste período, havendo maior prevalência nas regiões Sul e
Sudeste, que notificaram, respectivamente, 179 e 144 casos.
Dentre os estados, o Paraná é aquele que concentra o maior
número de pessoas atingidas (92).

VIROSES RESPIRATÓRIAS

Desde a identificação do vírus sincicial respiratório como
causa importante de infecções respiratórias em crianças, tem
havido uma incessante busca de agentes virais causadores deste
tipo de problema. Foram os últimos anos, no entanto, que
trouxeram o maior número de novos agentes, mostrando
também a possibilidade do surgimento de novas causas de
infecções respiratórias. Fica muito difícil, senão impossível, saber
se essas infecções são de fato emergentes ou, simplesmente,
adquirimos a capacidade de identificá-las.
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O surto de infecções respiratórias pelo coronavírus hu-
mano, em 2003, ainda que tenha poupado a faixa pediátrica,
demonstrou a possibilidade do salto de espécies, reforçando
a necessidade de uma vigilância incessante. De qualquer
maneira, com exceção da influenza e do vírus sincicial
respiratório, as outras viroses respiratórias não apresentam
tendência a determinar surtos e epidemias, ocorrendo numa
freqüência relativamente estável.

As viroses respiratórias constituem uma importante causa de
morbidade e mortalidade infantis. Não existe muita dúvida de
que o maior impacto é causado pelo vírus sincicial respiratório e
pelo vírus da influenza. Ambos determinam epidemias sazonais:
o vírus sincicial começa por volta de fevereiro e se estende até
meados do ano; as epidemias de influenza são mais concentradas,
ocorrendo de junho a agosto, com pequenos surtos fora desse
período. A epidemiologia da influenza nas áreas tropicais do
país ainda é relativamente pouco conhecida, mas geralmente os
surtos das áreas próximas ao Equador iniciam antes.

Influenza

A influenza, ou gripe, está longe de ser emergente no Brasil.
Há evidências indiretas de sua ocorrência entre nós pelo menos
desde o século XIX. Durante a pandemia de 1918, o Brasil foi
duramente acometido, a exemplo da imensa maioria dos países
do mundo. As três pandemias do século XX (1918, 1957 e 1968)
causaram um impacto no Brasil equivalente ao verificado em
outros países, sendo que os vírus pandêmicos foram isolados
no Brasil em 1957 e 1968. Os vírus da influenza, no entanto,
sofrem contínua modificação, podendo ser considerados como
‘eternos emergentes’.
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A influenza é possivelmente a mais comum das viroses respi-
ratórias. Universal na sua disseminação, acomete tanto países em
desenvolvimento como os industrializados. A melhor vigilância
e a maior importância atribuídas à influenza nos Estados Unidos
e na Europa passam a impressão de que se trata de uma doença
de países de clima temperado ou frio. Impressão falsa: a influenza
ocorre tanto nas regiões tropicais como nas temperadas. A
diferença reside no fato de que sazonalidade nos trópicos não é
tão marcada como nas regiões temperadas. No Sudeste brasileiro,
o vírus da influenza circula principalmente nos meses de junho,
julho e agosto, mas casos isolados podem ser encontrados
praticamente durante todo o ano.

A influenza é uma doença respiratória com acometimento
sistêmico. Diferentemente do resfriado comum, que é localizado
nas vias aéreas superiores, os vírus da influenza acometem todo
o sistema respiratório, inclusive o inferior, podendo levar a quadros
graves e fatais. Os extremos de idade são mais vulneráveis, mas
pessoas de qualquer idade podem ser acometidas. Quem tem
doença crônica, principalmente respiratória e cardíaca, sofre maior
risco de complicações e óbito.

Os vírus da influenza têm aves aquáticas e migratórias como
seu reservatório original na natureza. Classificados na família
Orthomyxoviridae, são RNA vírus subdivididos em três grupos de
vírus da influenza: A, B e C. Este último, ainda que já tenha sido
associado a surtos de doença respiratória em crianças, tem mínima
importância em saúde pública. São os vírus A e B que causam
surtos e epidemias anualmente, particularmente o vírus A, capaz
de causar também pandemias.

Das aves aquáticas, seu nicho original, os vírus da influenza se
disseminaram e se adaptaram a diversas outras espécies animais,
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entre elas, as aves de interesse econômico, como patos, galinhas
e perus, além de cães, cavalos, mamíferos marinhos (baleias,
golfinhos), porcos e humanos. O processo de disseminação e
adaptação repete-se periodicamente, isto é, não se deu uma única
vez, como ocorreu com os vírus da dengue ou febre amarela.

Bocavírus e metapneumovírus

Recentemente, dois novos vírus respiratórios foram descritos:
os bocavírus e o metapneumovírus. A presença de infecção por
esses dois vírus já foi demonstrada em crianças no Brasil, numa
freqüência não muito diferente da verificada em outros países.
Com quase toda certeza, não se trata de vírus propriamente
emergentes, mas de vírus previamente existentes,embora
reconhecidos apenas há pouco tempo.

Descrito em 2005, o bocavírus humano (HBoV) pertence à
família Parvoviridae. Até então, o parvovírus humano B19 (gênero
Erythrovirus) era o único dessa família que se sabia causar infecção
em humanos. O nome bocavírus deriva do fato de que o gênero
contém apenas outros dois vírus, um canino e outro bovino
(‘bo’vine – ‘ca’nine – vírus).

O bocavírus humano foi isolado em secreções respiratórias
e, posteriormente, em fezes de crianças com doença respiratória,
ainda que, muitas vezes, em associação com outros vírus. Há
relatos da presença de bocavírus em praticamente todo o mundo,
inclusive no Brasil. A sua importância ainda está por ser esta-
belecida, mas tudo indica que já existia há muito tempo, não
havendo risco aparente de surtos ou epidemias.

Ainda que inicialmente descrito em associação com doença
respiratória, pode ser isolado de fezes de crianças com gastroen-
terite. A importância relativa dessas infecções ainda está por ser
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definida, porém há evidências de que seja relativamente peque-
na. A doença causada é difícil de ser diferenciada de outras viro-
ses respiratórias, como as determinadas por metapneumovírus,
parainfluenza ou outros.

VIROSES GASTROINTESTINAIS

Desde a descrição inicial dos rotavírus como causa importante
de diarréia em crianças e mesmo em adultos, os vírus passaram
a ser reconhecidos como relevantes tanto do ponto de vista clínico
como de saúde pública. Sem dúvida, os norovírus, gênero da
família Caliciviridae, formam o grupo de maior disseminação e
de reconhecimento mais recente. Porém, o impacto em termos de
morte e adoecimento, particularmente de lactentes e crianças até
dois anos, é causado pelos rotavírus.

Calicivírus

Os norovírus, cujo primeiro representante identificado foi o
então denominado agente Norwalk (agente etiológico de um
surto de diarréia na cidade homônima do estado norte-americano
da Virgínia), são hoje um gênero com pelo menos dois genótipos
(I e II), cada um deles com quatro cepas reconhecidas.

Os norovírus são atualmente reconhecidos como os
responsáveis por um número elevado de surtos em comunidades
restritas, como escolas, navios de cruzeiro, hospitais, casas de
repouso, restaurantes e refeitórios. Uma característica dos norovírus
é acometer tanto adultos como crianças, indiferentemente.

Há um número suficiente de estudos no Brasil para aceitar
que a ocorrência dos calicivírus é comum. Porém não permitem
verificar se são de fato emergentes ou simplesmente não tinham
anda sido reconhecidos. Mais recentemente, no entanto, uma nova
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variante do norovírus causou surtos em praticamente todo o
mundo, o Brasil não sendo exceção. Ainda que os norovírus
possam estar circulando entre nós há muitos anos, existe a
possibilidade de introdução de novas variantes, com
recrudescimento dos surtos em número e intensidade.

Rotavírus

Principal causa de diarréia em lactentes e crianças pequenas,
os rotavírus determinam pelo menos 40% dos casos de diarréia
em todo o mundo, causando cerca de seiscentas mil mortes em
crianças, a maioria abaixo dos dois anos de idade. No Brasil, a
situação não difere. Descobertos há pouco mais de 35 anos, os
rotavírus causam surtos e epidemias mesmo nos países
industrializados, geralmente durante o inverno.

Impossível determinar quando teriam surgido ou mesmo
sido introduzidos no Brasil, mas, como são encontrados em
praticamente todos os animais próximos aos humanos e com
freqüência sofrem recombinação com essas cepas animais,
podemos aceitar que os rotavírus sejam extremamente antigos e
tenham chegado ao Brasil no início da colonização européia.
Como sofrem mudanças freqüentes, os rotavírus, assim como
os vírus da influenza, podem ser considerados também ‘eternos
emergentes’, ainda que a velocidade dessas modificações seja
inferior à verificada com os vírus da influenza.

Em 2006, foi iniciada a vacinação universal de lactentes contra
os rotavírus, o que deve resultar na redução do número e da
intensidade dos surtos, assim como uma significativa redução
dos óbitos. O surgimento de variantes não preveníveis pelas
vacinas disponíveis é uma possibilidade concreta.
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AIDS, HEPATITES E OUTRAS VIROSES DE

TRANSMISSÃO PARENTERAL E/OU SEXUAL

Dificilmente, um grupo de doenças teve tamanho impacto
tanto em saúde pública e na prática médica quanto no
comportamento social. O surgimento da Aids e a descoberta de
diferentes vírus de transmissão por transfusão sangüínea, proce-
dimentos médicos e relacionamento sexual nas últimas décadas
do século XX podem ser considerados um dos eventos
marcantes do século passado.

A transfusão de sangue e seus derivados foi um dos grandes
avanços da medicina na segunda metade do século XX. Esses
avanços permitiram a realização de cirurgias cada vez mais
complexas e possibilitaram a sobrevida de quadros graves, como
traumas, queimaduras, neoplasias e outros. A purificação de
componentes do sangue permitiu o tratamento de doenças graves
como a hemofilia, mas trouxe também alguns riscos inerentes
ao procedimento.

Neste grupo de vírus de transmissão parenteral e sexual estão
o HIV, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C, o citome-
galovírus, o parvovírus humano B19 e outros menos conhecidos
e de importância bem menor, como o vírus G.

HIV (Aids)

Os primeiros casos de Aids foram identificados no Brasil
em 1982, no estado de São Paulo. Considerando o longo tempo
entre a infecção e as manifestações clínicas, é razoável aceitar que
o vírus já estivesse circulando anos antes, o que é corroborado
pela ocorrência de casos em que a infecção foi adquirida por
transfusão sangüínea anos antes de 1982. Qual teria sido a rota
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de introdução do HIV é um exercício especulativo. As evidênci-
as atuais mostram que o HIV surgiu na África, possivelmente
pouco antes da Segunda Guerra Mundial, talvez na década de
1930, mas sua disseminação teria se dado apenas décadas de-
pois, já na segunda metade do século passado, chegando ao Brasil
através dos Estados Unidos.

O HIV é geneticamente semelhante a um vírus de macacos,
o vírus da imunodeficiência símia (SIV), encontrado em algumas
espécies de macacos africanos. Pela ‘distância’ genética entre os
dois vírus, SIV e HIV-1, é possível aceitar que a diferenciação
entre os dois tenha ocorrido em algum momento por volta das
décadas de 1920 ou 1930, quando o SIV teria feito um salto de
espécies, isto é, passado de uma espécie para outra – no caso, de
macacos, possivelmente chimpanzés, para humanos. A carne
de macaco é há muito tempo considerada uma iguaria por
determinadas sociedades africanas e sua caça é comum.
A contaminação humana poderia ter facilmente ocorrido quando
da retirada da pele e preparação do chimpanzé para ser comido.
Em macacos, o SIV é um vírus que quase não causa doença.
Possivelmente, as infecções humanas iniciais também fossem
inaparentes, benignas, tal como as infecções pelo HIV-2, um
vírus muito similar ao HIV-1, o vírus da Aids, mas muito menos
virulento. O HIV-2 também deriva do SIV – acredita-se que
através de um processo idêntico, mas independente.

A evolução do HIV-1 de um vírus pouco virulento para um
vírus bastante virulento teria ocorrido na segunda metade do
século XX, quando vários determinantes parecem ter contribuído
para tanto. O processo de descolonização na África levou a
profundas mudanças, entre elas a urbanização e migrações, o
que aproximou diferentes etnias e populações antes isoladas ou
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com pouco contato entre si. Isso teria possibilitado uma trans-
missão mais intensa do HIV-1, permitindo sua disseminação
rápida e a sustentabilidade das mutações que levaram à sua maior
virulência.

A história da saúde pública da segunda metade do século
XX pode ser dividida em dois períodos, um antes e outro depois
do surgimento da Aids. O impacto do HIV na prática da saúde
pública e mesmo em diferentes aspectos da sociedade foi, e
ainda é, significativo.

Dados do Ministério da Saúde brasileiro indicam que, desde
a notificação do primeiro caso (no início da década de 1980) até
o ano de 2003, ocorreram 348.520 casos notificados, sendo a
maior parte na região Sudeste. No início da epidemia, a doença
acometia, principalmente, indivíduos do sexo masculino,
homossexuais, hemofílicos e outros grupos de pacientes
politransfundidos e usuários de drogas endovenosas, sobretudo
de níveis socioeconômicos mais elevados, e habitantes de áreas
metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A partir da
década de 1990, principalmente após sua segunda metade,
passou-se a observar uma ampliação geográfica das áreas de
ocorrência, levando a uma ‘interiorização’ da epidemia. Some-
se a isso um significativo aumento da incidência da doença em
heterossexuais e, conseqüentemente, em mulheres e recém-
nascidos. Tendo em vista o incremento da qualidade de sangue e
hemoderivados, a transmissão do HIV por meio de transfusão
sangüínea tornou-se um acontecimento esporádico, quase
incidental.

A adoção de políticas de redução de danos focando, sobre-
tudo, usuários de drogas endovenosas, uma ampla distribuição
de preservativos, testagem sorológica e acompanhamento
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pré-natal vêm sendo importantes instrumentos que levaram à
desaceleração da epidemia.

A partir de 1996, o Programa Nacional de Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids do Ministério da Saúde,
através da disponibilização de recursos para diagnóstico,
monitoramento da infecção (carga viral) e imunológico (contagem
das células de defesa, linfócitos T CD4+) e, principalmente, pela
distribuição universal de medicamentos anti-retrovirais
proporcionou significativa redução na morbi-mortalidade
associada à Aids. Atualmente, o modelo brasileiro de assistência
ao indivíduo portador do vírus HIV/Aids é referência para
muitos países do hemisfério Sul.

Com a introdução do ‘coquetel’, em que três ou mais drogas
com atividade contra o vírus HIV passaram a ser utilizadas pelo
indivíduo com significativa queda do status imunitário, foi possível
o controle da replicação, a redução da carga viral e,
conseqüentemente, a restituição do sistema imunológico (com
elevação da contagem das células primariamente ‘destruídas’ pelo
vírus, os linfócitos T CD4). Com isso, as chamadas infecções
oportunísticas – as quais, quando não causavam a morte, muitas
vezes levavam à incapacidade física e mental – foram sendo
controladas.

Doenças como neurotoxoplasmose, citomegalovirose,
pneumocistose, infecções fúngicas (criptococose, histoplasmose),
micobacterioses atípicas e neoplasias – sendo o sarcoma de
Kaposi, associado à infecção pelo herpes vírus 8, um paradigma
em relação à Aids – passaram a se restringir aos casos em que a
terapêutica anti-retroviral era iniciada tardiamente ou não era
utilizada pelo paciente, por algum motivo que não fosse a falta
de acesso.
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Hepatite B e D

Difícil comprovar a origem do vírus da hepatite B.
Possivelmente, esta seja uma das poucas viroses com importância
em saúde pública que já teria existido antes da chegada dos
europeus. Diversos grupos étnicos autóctones da América
apresentam elevada prevalência de infecção pelo vírus da hepatite B,
incluídas aí diversas etnias da Amazônia.

A presença desses vírus nas populações indígenas da
Amazônia, assim como em outras populações autóctones
da América, do Alasca ao Peru, sugere que a introdução dos
vírus da hepatite B e D teria se dado quando das migrações
humanas da Ásia pelo estreito de Behring.

Independentemente dessa via, o vírus da hepatite B foi
introduzido também pelos migrantes europeus, particularmente
italianos e, em menor proporção, orientais. Ainda hoje se detecta
uma maior prevalência do vírus em áreas de colonização italiana
no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e
no Paraná.

Foi apenas em 1968 que o vírus da hepatite B pôde ser
identificado. O vírus – ou melhor, a partícula viral delta – é um
agente incompleto, não podendo se reproduzir na ausência do
vírus da hepatite B.

Hepatite D (ou delta)

A OMS estima que existam cerca de dez milhões de pessoas
infectadas em todo o mundo. Há dois padrões epidemiológicos
da infecção pelo vírus da hepatite D: nos países da bacia do
Mediterrâneo, o vírus é endêmico em portadores do vírus da
hepatite B (esse padrão pode ser encontrado também na bacia
Amazônica, particularmente em populações nativas); e na Europa
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não mediterrânea e na América do Norte, assim como em muitos
outros países (inclusive no Brasil), pode ser encontrado em
usuários de drogas injetáveis.

A transmissão do vírus da hepatite D ocorre principalmente
por via parenteral e apresenta os mesmos mecanismos de trans-
missão do vírus da hepatite B. Nas áreas endêmicas da América
do Sul, na Amazônia brasileira e venezuelana, a transmissão do
vírus da hepatite D parece ocorrer por exposição inaparente,
principalmente relacionada com pequenas lesões de pele através
das mucosas.

A co-infecção pelo vírus da hepatite D, seja em pessoas já
infectadas pelo vírus da hepatite B ou por infecção simultânea,
pode resultar em duas formas de doença grave: hepatite
fulminante, com rápida evolução para falência hepática, com
hemorragias; e hepatite crônica, com evolução para a cirrose e
insuficiência hepática no espaço de poucos anos.

A hepatite fulminante foi muitas vezes confundida com outras
doenças, entre elas a febre amarela. Essa forma, relativamente
comum na Amazônia, recebeu a designação de febre negra de
Lábrea, cuja etiologia só foi conhecida a partir da década de
1980, com a disponibilidade de meios laboratoriais para
identificar o vírus da hepatite D. A febre de Lábrea é muito
semelhante à hepatite fulminante, também pelo vírus D, verificada
na África Central, à febre de Bangui e à hepatite de Santa Marta,
também pelo vírus D, descrita no norte da Colômbia. Tanto a
hepatite de Santa Marta como a febre negra de Lábrea puderam
ser identificadas desde a década de 1930, sugerindo que a presença
dos vírus da hepatite B e D são antigos ou mesmo autóctones,
uma vez que são encontrados em diversas etnias indígenas da
Amazônia brasileira e venezuelana.
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Hepatite C

No caso do vírus da hepatite C (VHC), também há
dificuldade para determinar precisamente se é de fato emergente
ou apenas a percepção de sua existência fez com que ele hoje
seja considerado, juntamente com a Aids, um dos mais sérios
problemas de saúde pública do mundo atual.

A hepatite pelo vírus C já foi citada como ‘a próxima Aids’,
o que não deixa de ter um fundo de verdade, uma vez que a
disseminação dessa doença, com seu potencial de causar doença
crônica e câncer, se deu por todo o mundo, sendo que os países
em desenvolvimento pagam um tributo mais elevado.

Diferentemente do vírus da hepatite B, que tem na transmissão
sexual uma das principais vias de disseminação, o vírus da hepatite C
se dissemina, praticamente, apenas pela via parenteral. Ainda que
sua transmissão sexual possa ocorrer, a importância desta para a
disseminação do vírus ainda é questão aberta.

Depois da identificação dos vírus das hepatites A e B na segunda
metade do século XX, foi reconhecida uma quantidade significativa
de casos de hepatite que não podiam ser atribuídos nem ao vírus
da hepatite A, nem ao da hepatite B. Esses casos foram designados
como sendo hepatite não-A não-B. Somente no início da década
de 1990 foi identificado o vírus da hepatite C, agente etiológico
da imensa maioria dos casos de hepatite não-A não-B,
particularmente daqueles adquiridos por via parenteral.

O vírus da hepatite C é um vírus RNA da família Flaviviridae,
com genoma em fita simples de polaridade positiva medindo
9,7 kilobases de comprimento. Na poliproteína, com uma longa
fase de leitura aberta, ORF (open reading frame), distinguem-se as
proteínas estruturais: core, E1 e E2 e as não-estruturais ou NS
(1 a 5), estas últimas responsáveis pela replicação viral.
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A análise filogenética das seqüências genômicas permitiu a
caracterização de seis genótipos (1 a 6), que são subdivididos em
grupos a, b, c etc. Os genótipos 1 a 3 são encontrados no Brasil,
assim como no restante das Américas, sendo o 1 o mais comum.
Os demais genótipos são mais freqüentes na Ásia. Dentro de
um mesmo genótipo e subtipo, podemos ainda ter variações do
vírus da hepatite C, denominadas quasispecies. Isso é possível devido
à replicação imperfeita do vírus, com o surgimento de pequenas
e constantes mutações. A maior ou menor diversidade das
quasispecies parece estar relacionada com a pressão imunológica,
já que costuma ser pequena nas fases iniciais da doença, com
aminotransferases normais, sendo de alta heterogeneidade nos
casos de doença hepática mais avançada e/ou baixa resposta
terapêutica.

O surgimento das quasispecies, uma característica em comum
do vírus da hepatite C e do HIV, faz deles ‘eternos emergentes’,
uma vez que o surgimento de variantes é quase um contínuo,
dificultando o desenvolvimento de vacinas e drogas terapêuticas.

A grande dificuldade de estudo da hepatite C reside no fato
de ser o seu vírus um agente exclusivamente humano, não havendo
animal de experimentação ou meios de cultura que se adaptem à
pesquisa, exceto o chimpanzé, de custos proibitivos. Nas poucas
investigações experimentais recentes, estudos demonstram que
chimpanzés se reinfectam com vírus homólogos e heterólogos,
mesmo na presença de anticorpos neutralizantes. Ratos
transgênicos que conseguem expressar a proteína do core
desenvolveram esteatose hepática no início da infecção pelo vírus
da hepatite C, evoluindo posteriormente para carcinoma
hepatocelular. Já as proteínas E1/E2, nesse mesmo modelo
animal, provocaram o desenvolvimento de manifestações extra-
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hepáticas, em glândulas salivares e lacrimais, semelhantes à
síndrome de Sjögren.

O vírus da hepatite C é muito grave, pois ele não determina
apenas uma hepatite. É o agente causal de mais de 90% das
hepatites pós-transfusionais, antes da introdução de programas
de triagem do sangue doado. Assim, todas as pessoas que
receberam transfusão de sangue ou de seus derivados até o início
da década de 1990, com ou sem história de hepatite pós-
transfusional, devem ser avaliadas para provável contaminação
com o vírus da hepatite C.

No Brasil, a partir de 1993, há a obrigatoriedade dos testes
sorológicos (antiVHC) em candidatos a doadores de sangue.
Assim, a hepatite pós-transfusional tornou-se rara, mas outros
meios, parenterais ou não, continuam a disseminar a doença.
Além dos produtos do sangue, agulhas e seringas contaminadas
ou mesmo as drogas de uso inalatório, com o uso de espelhos e
canudos contaminados, são vias importantes.

Outras formas parenterais de contaminação são os
procedimentos médicos e odontológicos, além de realização de
tatuagem ou sessões de acupuntura. Portanto, qualquer material
cortante ou perfurante pode ser veículo transmissor do vírus de
uma pessoa para outra, como o alicate da manicura, a lâmina do
barbeiro ou mesmo a escova de dentes compartilhada por
cônjuges ou filhos. Entre os casos eventualmente rotulados como
‘esporádicos’ – que não têm como causa a transfusão de sangue
ou o uso de drogas ilícitas –, houve uma porcentagem significativa
de pacientes com cirurgias prévias e/ou atendimentos médicos
de urgência em prontos-socorros. Uma grande fonte médica de
transmissão da hepatite C foram as máquinas de hemodiálise.
Mesmo nos dias atuais, com normas de segurança bastante rígidas,
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ocorrem surtos localizados de transmissão deste vírus em serviços
de hemodiálise.

Entre as formas não-parenterais de transmissão da hepatite C,
torna-se importante ressaltarmos a possibilidade da transmissão
sexual. Embora pouco eficiente, deve-se examinar e alertar o
parceiro sexual, particularmente nos indivíduos promíscuos, para
os quais é mandatório o uso de preservativos. Aos casais
monogâmicos de longa data, sem doenças sexualmente
transmissíveis, é facultativo o uso continuado de preservativos,
sendo possível a gravidez.

Os índices de contaminação do parceiro sexual variam de 6
a 10%. A disseminação intrafamiliar também é possível, devido
provavelmente ao uso comum de materiais cortantes ou à
exposição de ferimentos abertos. A transmissão materno-fetal,
tão importante na hepatite B, é pouco significativa na hepatite C,
podendo ocorrer no momento do parto, quando o feto se expõe
ao sangue da mãe. Diferentemente da hepatite B, não existe
profilaxia para o recém-nascido, que terá o antiVHC da mãe
nos primeiros seis a 12 meses de vida. Em vários estudos
realizados, os anticorpos costumam desaparecer nesse período,
podendo haver verdadeira contaminação com permanência do
RNA-VHC em raros casos, principalmente quando da co-
infecção do vírus da hepatite C e o HIV.

O tempo de incubação da hepatite C é variável, de um a treze
meses, com média de oito. Logo após a contaminação, o melhor
marcador e único disponível até o presente é a determinação do
RNA-VHC, já que os anticorpos surgem apenas dentro de quatro
a vinte semanas após o contágio. Como as formas anictéricas da
hepatite C correspondem a cerca de 70% dos casos, os indivíduos
contaminados evoluem para a cronicidade totalmente
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assintomáticos, sem terem conhecimento da presença do antiVHC
ou mesmo do aumento de enzimas hepáticas, como a ALT.

Os mecanismos responsáveis pela persistência da infecção
pelo vírus da hepatite C não foram ainda elucidados. A existência
de quasiespecies e a grande capacidade mutagênica do vírus
propiciam o constante escape à intensa resposta imunológica
desenvolvida pelo hospedeiro. Assim, cerca de 85% dos
indivíduos infectados evoluem para a forma crônica. A infecção
crônica pelo vírus da hepatite C, além de evoluir lentamente
em anos ou décadas, costuma apresentar um amplo espectro
clínico, desde formas assintomáticas com enzimas normais até
a hepatite crônica intensamente ativa, cirrose e hepatocarcinoma.

A progressão da lesão hepática, da hepatite crônica para a
cirrose, pode ainda relacionar-se a fatores do hospedeiro, ou
seja, sexo, idade, uso de álcool ou concomitância com outros
vírus. O mais importante dos fatores do hospedeiro, entretanto,
parece ser o seu estado imunológico. Assim, uma resposta
imunológica vigorosa pode eliminar o vírus da hepatite C em
15% dos indivíduos que entram em contato com ele, enquanto,
em pacientes crônicos ou imunossuprimidos, a doença evolui
mais rapidamente para cirrose e hepatocarcinoma quando
comparada aos imunocompetentes. Portanto, após transplantes
hepáticos por cirrose com vírus da hepatite C, recomenda-se
que a terapia imunossupressiva seja a menor possível. Na co-
infecção VHC-HIV, a progressão da doença revela-se mais rápida,
se comparada aos pacientes HIV negativos, de forma semelhante
ao que ocorre na co-infecção com o vírus da hepatite B.

Fatores hormonais e genéticos devem estar implicados na
patogênese da hepatite pelo vírus da hepatite C, sendo aceito
que a doença costuma progredir mais rapidamente no sexo
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masculino. A idade do paciente ao adquirir a infecção também
se mostra relevante, havendo pior prognóstico naqueles com
idade superior a 40 anos. Outro importante fator, variável
independentemente no prognóstico evolutivo da fibrose hepática,
é o consumo alcoólico. Os mecanismos, não bem elucidados,
envolvem aumento de carga viral induzida pelo álcool, assim
como lesões imunomediadas e hepatotóxicas.

HTLV-I e HTLV-II

A sigla HTLV deriva do inglês Human T-cell Lymphoma Virus.
Estes vírus pertencem à família Retroviridae, a mesma do HIV, o
agente da Aids (inicialmente o HIV foi designado como HTLV-III).
Os retrovírus são RNA vírus muito pequenos. Relativamente
ubíquos entre animais, estes dois retrovírus são comumente
discutidos de maneira associada pela relativa dificuldade em
distinguir os anticorpos induzidos por um e outro.

O HTLV-I causa a leucemia/linfoma de células T do adulto
(LLTA), a paraparesia espástica tropical/mielopatia associada ao
HTLV (TSP/HAM), uveíte associada ao HTLV (HAU) e
anormalidades dermatológicas e imunológicas. O HTLV-II não
se mostrou associado a qualquer doença até o momento. O
diagnóstico é feito com testes de triagem (Elisa, aglutinação) e
confirmatórios (Western Blot, PCR). Estes vírus são transmitidos
pelo sangue e por agulhas contaminadas, através de relações
sexuais e de mãe para filho, especialmente pelo aleitamento
materno. Medidas de prevenção devem focalizar a orientação
de doadores soropositivos, mães infectadas e usuários de drogas
intravenosas.

A infecção pelo HTLV-I/II caracteriza-se por: agrupamento
da infecção em áreas geográficas definidas no mundo; variação
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espacial das taxas de soroprevalência dentro de áreas de preva-
lência reconhecidamente elevadas; aumento da soroprevalência
com a idade (efeito da idade, efeito de coorte, soroconversão
tardia) e soroprevalência mais elevada em mulheres, mais
acentuada após os 40 anos.

O HTLV-I é endêmico no Japão, no Caribe, na África, na
América do Sul e nas ilhas da Melanésia. Estima-se que 15 a 20
milhões de pessoas estão infectadas pelo HTLV-I no mundo.
No Brasil, ele está presente em todos os estados onde foi
pesquisado, com prevalências variadas. Estimativas baseadas nas
prevalências conhecidas apontam para aproximadamente 2,5
milhões de pessoas infectadas pelo HTLV-I, o que torna o Brasil
o país com o maior número absoluto de casos. O HTLV-II
também está presente no Brasil, sendo significativa a sua
prevalência entre populações indígenas brasileiras.

Na infância, a soropositividade para o HTLV-I é muito baixa
e aumenta a partir da adolescência e início da idade adulta. Esse
aumento é mais acentuado em mulheres do que em homens:
nelas o aumento continua após os 40 anos, enquanto neles atinge
um platô depois desta idade. A explicação mais provável para
essa diferença é a transmissão por via sexual mais eficiente do
homem para a mulher e as transfusões sangüíneas mais freqüentes
em mulheres. A inclinação da curva e a taxa máxima de prevalência
alcançada dependerão da região e da população estudada, mas
o tipo de curva descrita parece reproduzir-se em todos os locais.

Existe controvérsia com relação à origem dos vírus. Várias
pesquisas têm sido feitas tentando explicar sua origem através
do estudo da heterogeneidade molecular entre os isolados virais
de várias regiões. Retrovírus relacionados ao HTLV foram
isolados de diversos primatas, na África e na Ásia, sugerindo a
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possibilidade de transmissão enzoótica ao homem. Aparen-
temente, o HTLV veio para a América com as migrações vindas
da Ásia há cerca de 12 mil anos. Foram identificados no Caribe
agrupamentos compatíveis com origem africana, através do
tráfico de escravos. No Japão, os estudos sugerem que o vírus
foi introduzido pelas sucessivas migrações humanas em épocas
remotas (2.300 a dez mil anos atrás).

Grande parte dos trabalhos sobre a epidemiologia do HTLV-I
consiste em estudos de soroprevalência em doadores de sangue,
pacientes com LLTA, TSP/HAM e usuários de drogas
intravenosas (UDIs). A presença da infecção sem resposta de
anticorpos parece ser evento raro, embora pouco estudado.
Ainda hoje, a utilização de metodologia diagnóstica muito variada,
tanto para triagem quanto para confirmação, dificulta a
comparação entre estudos realizados em diferentes momentos
e áreas do mundo.

São associadas associadas ao HTLV-I as seguintes doenças:

• Complexo neurológico associado ao HTLV – uma grande
variedade de manifestações neurológicas tem sido descrita em
indivíduos infectados pelo HTLV-I (Atkinson, 2007; Figueiredo,
2007). Embora a mais comum seja a paraparesia espástica
tropical/mielopatia associada ao HTLV-I (TSP/HAM), em um
número expressivo de casos o que se observa é a associação de
várias manifestações além da mielopatia propriamente dita em
um mesmo paciente. Daí o termo ‘complexo neurológico’
associado ao HTLV-I.

As síndromes que fazem parte do complexo neurológico
associado ao HTLV-I têm um substrato patogênico distinto da
LLTA. Ainda não são conhecidos com exatidão os mecanismos
pelos quais um portador assintomático do vírus evolui para a
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doença, ou seja, os determinantes da história natural da infecção.
Sabe-se que pacientes com doença neurológica exibem uma carga
proviral maior do que os portadores assintomáticos e pacientes
com LLTA. A carga proviral parece ser determinada por alelos
contidos no sistema HLA. Deste modo, determinantes genéticos
estariam associados à transição de assintomático para doente.

• Leucemia/linfoma de células T do adulto – a LLTA é uma
entidade clínico-patológica distinta devido à sua associação
etiológica com o HTLV-I. As evidências que demonstraram o
papel etiológico do HTLV-I nesta doença são: 1) presença de
LLTA em região endêmica para HTLV-I; 2) todos os pacientes
com LLTA apresentam anticorpos para HTLV-I; 3) a integração
monoclonal do DNA proviral nas células leucêmicas dos
pacientes, confirmando que a LLTA surgiu da transformação
maligna de uma célula previamente infectada com HTLV-I. A
maior incidência de LLTA ocorre, em geral, após a terceira
década de vida, tendo sua expressão máxima em indivíduos de
40 a 60 anos de idade.

Nas regiões reconhecidas como áreas endêmicas para a
infecção pelo HTLV-I, foram adotados testes laboratoriais e
critérios de classificação clínica de LLTA. Portanto, para o
diagnóstico de LLTA é necessário que o paciente apresente
características que preencham os critérios de diagnóstico, tais
como: anticorpos anti-HTLV-I, presença de células malignas
linfóides da linhagem T (CD2, CD3, CD4+ e CD25+) e
comprovação da integração do HTLV-I proviral monoclonal.

As formas clínicas desta doença são classificadas em quatro
grupos: forma aguda, crônica, linfomatosa e smoldering
(McLaughlin-Drubin & Munger, 2008; Van Der Hoek, 2007).
Em geral, um estágio intermediário entre o portador sadio e o
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doente com monoclonalidade passa a ser denominada como
LLTA do tipo smoldering. Esta forma pode evoluir para as formas
crônica ou aguda em tempo variado entre dez a quinze anos.

OUTRAS VIROSES

Raiva

Dificilmente a raiva pode ser considerada uma doença
emergente. Reconhecida há pelo menos quatro mil anos – sua
descrição mais antiga data do século II a.C. na Mesopotâmia –,
é encontrada em praticamente todo o mundo, tendo se
disseminado com as migrações humanas ao longo do tempo. A
raiva pode ocorrer em animais silvestres em todos os continentes,
com exceção da Oceania. A OMS estima que ocorram de 25
mil a 90 mil casos com óbitos anualmente em todo o mundo, a
maioria no Sudeste Asiático, na África e na China.

O vírus da raiva pertence ao gênero Lyssavirus, da famíla
Rhabdoviridae, e é encontrado em diversos animais, particularmente
canídeos (raposa, cão, lobo, chacal), mas praticamente todos os
mamíferos são suscetíveis à infecção pelo vírus da doença. Do
ponto de vista de saúde pública, o cão é o principal transmissor
da raiva, notadamente nas cidades e áreas rurais. O morcego
pode ser transmissor da raiva, geralmente nas áreas de mata,
mas também nas cidades.

Hoje sabemos que o vírus da raiva tem pelo menos sete
variantes (genótipos), quatro das quais capazes de causar doença
humana, semelhante à encefalite da raiva. São eles: vírus da raiva,
Lagos, Mokola, Duvenhage, Lissavírus europeu 1, Lissavírus
europeu 2 e Lissavírus australiano de morcegos.

Os lissavírus europeus e australiano são encontrados em
morcegos e podem causar doença humana, ainda que rara. Os
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genótipos Lagos, Mokola e Duvenhage, todos africanos, não
foram descritos causando doença humana, sendo encontrados
em morcegos frugívoros (Lagos), em pequenos mamíferos
(Mokola) e em morcegos insetívoros (Duvenhage). Recentemente,
outras quatro variantes foram descritas: vírus de morcegos do
Cáucaso Ocidental, vírus Aravan, vírus Khujand e vírus Irkut.

A raiva teria sido introduzida nas Américas com a importação
de animais durante o período colonial. Se a raiva de morcegos já
existia anteriormente, é uma questão aberta. No Brasil, a raiva
transmitida pelo cão ainda é um problema, particularmente nas
regiões Norte e Nordeste, mas a vacinação sistemática de cães e
gatos, feita anualmente, vem reduzindo o número de casos
humanos.

A raiva de morcegos permanece como um problema, tanto
econômico, por acometer o gado bovino, como de saúde pública,
por representar um risco permanente de transmissão a humanos.
Na região Amazônica, a ocorrência de ataques de morcegos
hematófagos a humanos é um problema emergente, não somente
no Brasil, mas também na Colômbia, no Equador e no Peru.
Aparentemente, o vírus da raiva teria se disseminado há pouco
tempo entre os morcegos da Amazônia, uma vez que ataques
de morcegos são relatados há muito tempo, mas somente nos
últimos anos é que foram identificados casos humanos de raiva
transmitida por esses animais.

Morcegos são animais cujo equilíbrio ecológico é facilmente
perturbado por alterações do ambiente com redução de suas
fontes naturais de alimentos, levando-os a se aproximar dos
humanos e a procurar presas diferentes. Isso explica a crescente
identificação de vírus emergentes tendo morcegos como
reservatório e vetor, desde os vírus Ebola e Marburg, os
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coronavírus causadores da SARS, os vírus Nipah e Hendra e os
próprios lissavírus.

Hepatite E

Ainda que os estudos realizados até o momento mostrem que
a presença do vírus da hepatite E é rara, ao contrário do que
ocorre no México, na África e na Ásia, é interessante entender o
contexto desse vírus em nosso meio, uma vez que o seu
reconhecimento vem mudando constantemente em diversos países.

O vírus da hepatite E causa uma hepatite autolimitada,
geralmente benigna, mas particularmente grave em gestantes no
segundo e terceiro trimestre de gestação. Reconhecido como
causa de hepatite somente a partir de 1980, o vírus da hepatite E
(VHE) tem variantes, uma das quais parece ser exclusivamente
humana, transmitida por contato pessoal, pela água e por
alimentos contaminados, muito à semelhança do vírus da
hepatite A. Diferentemente desse, o vírus da hepatite E apresenta
variantes, que também podem infectar humanos e causar hepatite,
mas que tem animais como reservatórios, entre eles suínos,
bovinos, primatas não-humanos, caprinos, ovinos e roedores.

O vírus da hepatite E se dissemina nas mesmas condições
ambientais que as do vírus da hepatite A: saneamento deficiente e
clima quente e úmido. Porém, apesar da ainda elevada prevalência
da infecção pelo vírus da hepatite A em praticamente todo o país,
epidemias ou surtos de hepatite E nunca foram detectados no
Brasil. Não obstante, um número crescente de estudos publicados
vem mostrando que a presença do vírus da hepatite E é relati-
vamente comum, tanto em humanos como em animais, assim
como em tratadores de animais, particularmente porcos. Essa
situação já foi descrita nos Estados Unidos e na Europa.
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No momento, a importância do vírus da hepatite E em saú-
de pública é pequena. No entanto, a exemplo do que vem ocor-
rendo na Europa e nos Estados Unidos, a percepção da sua
importância pode mudar em futuro próximo. A hepatite E não
causa doença crônica, mas pode levar ao óbito por falência he-
pática. Não existe vacina ou tratamento específico, porém há
vacinas em desenvolvimento.
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