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VÍRUS, ESPECULAÇÕES E PERSPECTIVAS6

O contexto epidemiológico dos vírus é continuamente
modificado. Dada a facilidade de transmissão da maioria desses
agentes, o processo de globalização e a elevada taxa de mutação
de muitos deles, possivelmente a situação descrita aqui se
modifique significativamente em pouco tempo. O constante
aperfeiçoamento da tecnologia diagnóstica também permitirá a
identificação de novos vírus.

Como assinalado, o desenvolvimento da biologia molecular
e da tecnologia a ela associada permitiu uma verdadeira explosão
do conhecimento a respeito dos vírus. Assim, é de se esperar
que nos próximos anos o papel desempenhado por estes na
ocorrência de doenças sofra mudanças substanciais, mostrando
sua participação em doenças até então tidas como não infecciosas.

A acelerada transformação da natureza pelas sociedades
humanas na sua busca para gerar riquezas é hoje, e continuará
sendo, um determinante importante da emergência das viroses.
Essa pressão ecológica se faz sentir de maneira particular sobre
os morcegos, que cada vez mais assumem um papel importante
como reservatórios e vetores de vírus. Morcegos, sem dúvida,
sempre foram reservatórios de vírus. No entanto, o equilíbrio
ecológico dessas espécies é extremamente delicado e a retirada
de suas fontes naturais de alimento, com o rápido desmatamento
verificado em diferentes partes do mundo, traz os morcegos
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cada vez mais próximos dos agrupamentos humanos, permitindo
a transmissão de diferentes vírus.

Exemplos claros do papel dos morcegos são não só a
transmissão da raiva, como o surgimento de vírus como Nipah
e Hendra, Ebola e Marburg e o coronavírus causador da SARS.

VÍRUS INEXISTENTES NO BRASIL, MAS COM RISCO

DE INTRODUÇÃO

No presente, pelo menos quatro vírus – três dos quais
amplamente disseminados globalmente – ainda não atingiram o
Brasil, mas nada impede que sejam introduzidos em futuro
próximo. São eles: Vírus do Nilo Ocidental, Chikungunya,
Dengue sorotipo 4 e Influenza pandêmica.

Vírus do Nilo Ocidental

O vírus do Nilo Ocidental, originário da África, onde foi
descrito inicialmente em Uganda na década de 1930, já se
disseminou para o Oriente Médio, a Europa (particularmente
nos países próximos ao Mediterrâneo), os Estados Unidos, o
Canadá e o México e se expande em direção sul, acometendo
alguns países do Caribe e da América Central (Porto Rico,
República Dominicana, Jamaica, Guadalupe e El Salvador). Trata-
se de um flavivírus que causa um quadro febril relativamente
benigno, mas que pode ser grave em pessoas de idade avançada,
causando encefalite, muitas vezes fatal.

Transmitido por mosquitos do gênero Culex (o pernilongo
comum), acomete pássaros – responsáveis por sua disseminação
à longa distância – e usualmente acomete cavalos antes de atingir
os humanos. Pode ser transmitido também por transfusão
sangüínea. Nos Estados Unidos e no Canadá, onde a doença se
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tornou relativamente comum no verão, já se verificaram diversos
casos por transmissão sangüínea e através de órgãos transplantados.

A possibilidade de introdução do vírus do Nilo Ocidental
no Brasil é concreta. Resta saber se a exposição prévia à dengue
(outro flavivírus), hoje bastante elevada na maioria das cidades
brasileiras, irá agir como um freio para a disseminação do vírus.
A imunidade à dengue não confere imunidade ao vírus do Nilo
Ocidental, mas pode ser suficiente para reduzir a intensidade e a
duração da viremia, dificultando a transmissão.

Recentemente foi notificada a existência de um cavalo
infectado pelo vírus do Nilo Ocidental na Argentina. Porém,
depois disso, não se verificou nenhum outro caso.

Chikungunya

Outro vírus de expansão recente é o chikungunya, que causa
uma doença muito semelhante à dengue, mas menos severa.
Transmitido por mosquitos, particularmente o Aedes albopictus,
provocou recentemente uma epidemia em ilhas do oceano Índico
que se estendeu para a Índia e chegou a provocar casos autóctones
na Itália, no final do verão de 2007.

O A. albopictus é amplamente disseminado por quase todo o
mundo, inclusive no Brasil. Como a virose é relativamente
benigna, a sua introdução por viajantes é bastante provável. Dadas
as condições climáticas brasileiras, o vírus se disseminaria com
relativa facilidade.

Dengue sorotipo 4

Além desses dois vírus, o Brasil está sob risco de introdução
do sorotipo 4 do vírus da dengue, a única das quatro variantes
do vírus que ainda não circula pelo país. Esta variante pode ser
encontrada no norte da América do Sul, na América Central, no
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Caribe e na Ásia. Sua introdução, ainda que não venha a determinar
uma doença ‘nova’, poderá causar grandes epidemias com formas
graves de dengue.

A ocorrência de infecção pelo DEN-4 já foi detectada em
Manaus (AM), ainda que em poucos casos. É de se esperar,
portanto, que sua disseminação pelo restante do país se verifique
nos próximos anos.

Influenza pandêmica

É importante separar a discussão da influenza em pandêmica
e sazonal (discutida anteriormente), pois, ainda que se trate da
mesma doença e do mesmo vírus, a dinâmica epidemiológica
difere um pouco.

O termo pandemia, ainda que signifique uma epidemia que
acomete vários continentes (ver Glossário), ao se discutir influenza,
é reservado àquela causada por um vírus recentemente emergente,
contra o qual a humanidade não apresenta imunidade, resultando
numa pandemia de maior morbidade e mortalidade.

Pandemias de influenza vêm ocorrendo há muito tempo, com
certeza desde o século XVI, possivelmente até antes. Não seria
novidade, portanto, ocorrer uma nova. Por que, então, toda essa
preocupação e, até, um certo alarme?

Esta é a primeira vez, graças aos avanços da ciência, que temos
a possibilidade de acompanhar – e entender – o processo que
antecede a eclosão de uma pandemia. Ainda que estas venham
ocorrendo numa freqüência regular de três a cada século, nunca
se compreenderam com clareza os seus determinantes. As
pandemias eram percebidas quando já estavam em pleno curso.

Durante o século XX, houve três pandemias de gripe: em
1918, em 1957 e em 1968. Já se passaram, portanto, quarenta
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anos desde a última. Seria iminente uma outra? Possivelmente sim,
ainda que nada aponte para o fato de que exista um intervalo de
tempo máximo ou mínimo entre pandemias, nem que,
necessariamente, uma nova pandemia venha a ocorrer. Cabe em
saúde pública, porém, adotar o princípio da prudência: preparar
para o pior cenário e esperar o melhor.

Ainda que pandemia, na sua definição mais estrita, seja uma
epidemia de âmbito mundial, em influenza o termo ganha uma
acepção mais ampla, uma vez que as epidemias anuais de gripe,
mesmo sendo de âmbito mundial na maioria das vezes, não são
denominadas pandemias. Uma epidemia de gripe, para ser
considerada uma pandemia, deve ter abrangência mundial e, ao
mesmo tempo, ter gravidade maior, geralmente por ser causada
por um vírus contra o qual a humanidade não tenha imunidade
prévia ou que apresente características de uma maior virulência.

Influenza e suas pandemias constituem assunto amplamente
discutido na mídia, mas nunca é demais relembrar. Os vírus da
influenza são comuns e amplamente disseminados, existindo em
três grandes grupos, denominados A, B e C, mas apenas os dois
primeiros são de interesse por causarem doença potencialmente
grave em humanos. O vírus A é o responsável pelas pandemias;
o B causa surtos e epidemias localizadas, ainda que possam
ocasionar grande número de óbitos.

Onde houver vertebrados de sangue quente, sejam baleias,
cavalos, porcos, aves ou humanos, lá estará o vírus da influenza A.
Aves são, sem dúvida, os hospedeiros originais dos vírus da
influenza. Nas aves aquáticas, circulam diferentes subtipos do vírus,
mais de 15, e essas aves, por muitas vezes serem migratórias, se
encarregam de disseminar o vírus pelo mundo. Das aves aquáticas,
os vírus acabam acometendo as aves domésticas, particularmente
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aquelas de interesse econômico, como galinhas, patos, perus,
gansos e outras. Nas aves, os vírus são excretados tanto nas fezes
como nas secreções respiratórias. Essa ampla circulação e a
fácil transmissão resultam em circuitos simultâneos de circulação
de vírus, à medida que se adaptam a esta ou aquela espécie.

Entre os vírus adaptados a humanos, hoje se encontram dois
tipos principais do vírus da influenza A: H1N1 e H3N2. Eles
circulam e causam as epidemias anuais que conhecemos bem.
Essas epidemias, ainda que conhecidas, estão longe de ser
benignas: a cada ano, durante a temporada da influenza (quase
sempre no inverno), milhares de pessoas acabam adoecendo e
muitas morrendo. Estima-se que apenas nos Estados Unidos
morram, a cada ano, cerca de vinte mil a cinqüenta mil pessoas
por influenza, a maioria idosos, mas também crianças e indivíduos
com doenças crônicas.

Em todo o mundo, estimar um número de meio milhão de
óbitos devido à influenza a cada ano não é um absurdo. Vejamos
porque: somos 6,5 bilhões de habitantes e, anualmente, cerca de
10% da população mundial adoece de gripe. Isso nos dá um
número estimado de 650 milhões de casos de influenza.
Considerando a letalidade média da influenza como 0,1%,
teremos pouco mais de meio milhão de óbitos anuais. A razão
do pequeno impacto desses óbitos na mídia e mesmo entre os
profissionais da saúde é que estão concentrados nos dois extremos
etários, lactentes e idosos, além de pessoas com doenças crônicas.
Os óbitos não costumam ser fulminantes. Ao contrário, resultam
de complicações, o que acaba obscurecendo o vínculo causal
com a influenza.

Por que as epidemias se repetem anualmente? Isso se deve a
uma característica importante dos vírus da influenza A, que
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sofrem mutações com grande facilidade e regularmente. Por
isso, a cada ano (ou a cada dois ou três anos), os vírus circulantes
sofrem pequenas modificações, que lhes confere maior ou menor
capacidade de causar doença e também faz com que a imunidade
desenvolvida aos vírus dos anos anteriores não seja
completamente protetora. Essas mudanças de pequena monta
ocorrem constantemente, mas não são suficientemente extensas
para determinar uma pandemia.

Em momentos mais distantes entre si, esses vírus sofrem
mudanças significativas, fazendo com que a imunidade
desenvolvida aos vírus anteriormente não confira praticamente
nenhuma proteção e, às vezes, lhes dá uma capacidade muito
maior de causar doença grave do que o usual para um vírus da
influenza. Assim foi em 1918, quando se acredita que um vírus
aviário tenha se adaptado aos humanos passando a causar doença
grave. Possivelmente também em 1957 e em 1968. Isso pode se
dar diretamente, um ‘salto de espécies’, o vírus passando de aves
para humanos e, lentamente, sofrendo mutações que lhe confiram
a capacidade de transmissão direta entre humanos, dispensando
as aves. Outra via indireta é o vírus passar de aves para suínos e
nesses sofrer uma recombinação com vírus humanos, que
infectam indiferentemente suínos e humanos, resultando num
terceiro vírus adaptado à transmissão entre humanos e mantendo
a virulência de seus ancestrais aviários.

A descrição anterior coincide exatamente com o que estamos
assistindo desde Hong Kong, em 1997, até hoje na Turquia,
passando por diversos países da Ásia. Em 1996, um novo vírus
aviário, o H5N1, capaz de dizimar as aves de criação em horas,
foi identificado e, em 1997, causou os primeiros casos humanos,
18 ao todo, levando a seis óbitos.
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A preocupação maior se dá pelo fato de que a prática vem
coincidindo com a teoria e tem sido possível documentar todo
o processo. O vírus aviário isolado dos pacientes na China, no
final de 2005, difere do isolado dos pacientes do Vietnã, em
2003, prova cabal da constante mutação do vírus. É uma questão
de oportunidade, simples como compreender que, quanto mais
vezes atravessamos a rua, maior o risco de sermos atropelados;
quanto maior o número de vírus se replicando, maior a
probabilidade de ocorrerem mutações. É exatamente isso o que
vem ocorrendo: a presença de aves e humanos infectados em
número crescente na Turquia indica claramente que o vírus está
com o caminho livre, seja através das aves migratórias, que o
levaram da Ásia para a Turquia e Romênia, seja através das aves
domésticas, presas fáceis da influenza aviária, capaz de dizimar
um plantel de milhares de galinhas ou perus em um dia
aproximadamente, ainda que não tenham sido detectadas
mutações.

Porém, a incidência em humanos não é assustadora, ainda
que a letalidade o seja. A OMS contabilizou, até 13 de novembro
de 2007, 258 casos desde dezembro de 2003, com 163 óbitos,
os mais recentes na Indonésia. Possivelmente a letalidade seja
menor, pois a OMS registra apenas os casos confirmados
laboratorialmente, o que induz a um viés de gravidade. Com
exceção da Indonésia, onde a doença vêm ocorrendo em doses
homeopáticas, mas continuadas, nos demais países parece ter
havido um surto para depois se chegar a um aparente controle,
sendo este surto claramente relacionado com outro
correspondente em aves. Em vários países, como na Tailândia e
na Turquia, os casos humanos parecem estar relacionados com
o processo de eliminação das aves, em que não se tomaram os
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devidos cuidados para acabar com o risco de transmissão para
a população local. Nos jornais e noticiários de televisão, foram
freqüentes as cenas em que crianças brincavam lado a lado das
equipes que eliminavam as aves.

Causa preocupação, no entanto, a confirmação recente de
casos no Iraque, país devastado pela guerra e ainda com
instabilidade social, militar e política (companheiras inseparáveis
das epidemias). Da mesma maneira, o encontro do H5N1 em
aves na África do Sul, ainda que uma variante menos patogênica,
atesta a capacidade de disseminação desse vírus.

Parece claro, portanto, que não se trata mais de uma questão
sobre se teremos uma pandemia, mas, sim, sobre quando ela
acontecerá e com qual gravidade. O vírus causador da pandemia
será muito possivelmente um descendente direto do vírus aviário,
H5N1, que terá adquirido uma capacidade que no momento
não apresenta: transmissão direta de humano a humano. Assim,
a preocupação não é com o momento atual, mas com o que
dele advirá. Hoje, o cenário da pandemia está sendo preparado
e os atores estão sendo ensaiados.

E o Brasil, como se situa nesse processo? Parece pouco
provável que venhamos a viver uma situação semelhante à da
Turquia, da China ou do Sudeste Asiático, com uma epidemia
arrasadora em aves e poucos, mas graves, casos humanos.
Estamos fora da rota das aves migratórias européias e asiáticas.
A única outra maneira de introdução do vírus na sua versão
aviária seria através do comércio de aves. O Brasil é hoje o maior
exportador mundial de carne de frango. Exportamos, não
importamos, o que diminui consideravelmente o risco. Somos
importadores de matrizes, aves para manter o padrão genético
dos plantéis comerciais. O risco aqui é mínimo, pois se trata de
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um comércio altamente sofisticado em termos de biossegurança.
Cabe ficar atento para algum galo de briga importado ilegalmente
da Tailândia, um ponto fraco na nossa segurança, principalmente
por se esquivar de controles e não figurar em qualquer estatística
oficial.

O nosso problema será quando a pandemia efetivamente
começar em algum ponto do mundo, acredita-se que no sudeste
da Ásia ou em algum lugar da China, a exemplo de outras
pandemias recentes. A influenza humana é uma doença altamente
contagiosa e seu período de maior transmissibilidade se dá
exatamente durante a incubação, quando a ausência de sintomas
impede o diagnóstico clínico da doença e o futuro paciente se
sente bem o bastante para viajar livremente.

O número de viagens e viajantes apresenta uma tendência ao
crescimento. Apenas as viagens de turismo internacional, não
contando as demais, chegaram a 763 milhões em 2004, um
crescimento anual de 6,5%, se considerarmos que, em 1950,
foram 25 milhões. O movimento financeiro mundial do setor
de viagens representou 625 bilhões de dólares americanos em
2004, significando que o número de viajantes é elevado.
A estimativa é que, em 2020, cerca de 1,5 bilhão de turistas
realizem viagens internacionais anualmente – hoje, cinqüenta
milhões de viagens internacionais são realizadas por motivos
comerciais e existem aproximadamente 120 milhões de
refugiados e imigrantes ilegais em todo o mundo.

Não há sistema de quarentena ou controle em portos e
aeroportos que impeçam a introdução da influenza,
diferentemente da SARS. Nesta doença, é possível, através do
uso sensato da quarentena e do isolamento, reduzir
significativamente o risco de disseminação.
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Cabe aceitar, portanto, que, caso haja uma pandemia, esta
chegará ao Brasil, talvez num momento próximo ao de outros
países da América. Ainda assim, nós estamos numa posição
favorecida, em que o risco da introdução da doença em aves é
mínimo, e o risco de introdução da doença em humanos, quando
e se ocorrer, é certo, mas se dará muito provavelmente depois
da Europa e da Ásia. É de se prever, então, que tenhamos um
tempo precioso para tomar as necessárias precauções.

As precauções estão sendo tomadas? Sim, o Brasil integra a
lista de países que já contam com um plano inicial de contingência
para o caso de a pandemia ocorrer. Esse plano segue as recomen-
dações da OMS e, inclusive, o Ministério da Saúde já se posi-
cionou para a compra de antivirais suficientes para nove milhões
de tratamentos. Esse antivirais, segundo as recomendações
mundiais, servirão para conter os surtos iniciais no momento
em que uma vacina ainda não for disponível e para proteger
alguns segmentos essenciais da população que apresentam um
risco elevado de complicações da influenza. A finalidade de um
plano é permitir a manutenção da normalidade social e
econômica, reduzindo os casos e os óbitos, e não necessariamente
impedir que a doença ocorra, pois isso seria utópico. Fazer com
que uma eventual pandemia transcorra num período de tempo
maior, desconcentrando os casos e permitindo que sejam
tomadas as medidas necessárias, é o grande objetivo.

Quanto à vacina, dificilmente poderá ser fabricada antes da
eclosão dos primeiros surtos da pandemia, uma vez que, neste
momento, não conhecemos o vírus, pois ele simplesmente não
existe. Como já foi dito, ele será, muito provavelmente, um
descendente do atual H5N1, mas com características impossíveis
de se prever. As vacinas em desenvolvimento, amplamente
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anunciadas, devem ser vistas como apenas um ‘ensaio geral’ para
avaliar a capacidade dos produtores em desenvolver uma vacina
no menor tempo possível. As vacinas contra a influenza utilizadas
anualmente na rotina costumam levar cerca de cinco a seis meses
para serem produzidas, tempo longo demais para uma pandemia.
Avanços vêm ocorrendo no processo de produção de uma vacina
para uma eventual pandemia, porém, ainda existem inúmeros
obstáculos a serem transpostos antes de se obtê-la.

Paralelamente, a vacinação anual deve continuar e, idealmente,
ser ampliada. Hoje, no Brasil, as campanhas anuais alcançam uma
excelente cobertura em pessoas com idade acima de 60 anos.
No entanto, a cobertura vacinal em profissionais da saúde e em
crianças e adultos com risco aumentado de complicações ainda
deixa muito a desejar. A vacinação desses dois grupos – o
primeiro, por maior exposição, o segundo, pela maior morbidade
e mortalidade – deve ser um dos esteios de qualquer plano de
contingência, a única diferença é que começa agora, com ou sem
pandemia. A adesão à vacinação anual cria a cultura da vacinação
contra a influenza, facilitando uma vacinação emergencial durante
uma eventual pandemia.

Como visto anteriormente, os vírus da influenza sofrem
mutações freqüentes, além de recombinarem genes entre si. Tais
mutações, geralmente de pequena expressão, resultam nas mu-
danças, geralmente anuais, dos vírus da influenza, explicando a
ocorrência de epidemias a cada ano.

Quando os vírus recombinam genes com vírus de outras
espécies (na maioria das vezes de aves ou suínos), pode resultar
num vírus que determine uma pandemia. Pandemias de influenza
vêm ocorrendo numa freqüência de cerca de três a cada século,
pelo menos desde o século XVI (com exceção do século XVII),
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quando se tem notícia da primeira pandemia – embora outras
possam ter ocorrido anteriormente.

No século passado, foram três, a última em 1968. Desde a
detecção de casos humanos de um vírus recombinante, o H5N1
(também conhecido como o vírus da influenza aviária), em 1997,
em Hong Kong, se espera a ocorrência de uma nova pandemia.
O vírus da influenza A H5N1 é altamente letal, ainda que de
transmissão inter-humana muito rara. A totalidade dos casos se
deu após o contato com aves doentes. Ao longo de um pouco
mais de dez anos após a ocorrência dos primeiros casos humanos,
já se verificaram, segundo a OMS, 385 casos humanos com 253
óbitos (até junho de 2008), uma letalidade de 63%. Ou seja,
cerca de dois terços dos casos morreram. Esse número, muito
provavelmente, é uma subestimativa, uma vez que a OMS
somente informa os casos confirmados laboratorialmente, o que
explicaria, em parte, a alta letalidade, uma vez que os casos com
confirmação laboratorial tendem a ser os mais graves. A quase
totalidade desses casos ocorreu (e ocorre) na Ásia, sendo a
Indonésia o país com o maior número, 135, seguido do Vietnã,
com 106.

Não se pode ter certeza de que o H5N1 sofrerá mudanças
que lhe permitam ser facilmente transmitido de humano para
humano, o que poderia resultar numa pandemia. Porém, ele pode
ser considerado o principal ‘suspeito’ de uma próxima pandemia.
Uma vez estabelecida a transmissão inter-humana, dificilmente
esse vírus deixaria de ser introduzido no Brasil. Nas pandemias
anteriores, pelo menos desde o final do século XIX, a introdução
da variante pandêmica se verificou devido ao intenso movimento
de pessoas viajando de avião entre os continentes. E isso pouco
provavelmente deixaria de ocorrer.
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VÍRUS E CÂNCER

A hipótese de que determinados cânceres tivessem etiologia
viral foi levantada no alvorecer da microbiologia, no final do
século XIX. Já no início do século XX, a doença de Roux,
um câncer de aves, teve sua etiologia viral demonstrada, mas
a demonstração de que cânceres humanos fossem efetivamente
causados por vírus somente se deu na segunda metade do
século XX.

Estima-se que cerca de 15 a 20% de todos os cânceres de
humanos sejam determinados por vírus. Vírus são parasitas
de vida intracelular obrigatória e determinam a formação de
proteínas que alteram a programação da célula hospedeira,
afetando a proliferação, diferenciação e morte das células,
sua integridade genética e suas características antigênicas
externas, alterando seu reconhecimento pelo sistema imune
do organismo hospedeiro.

Hoje, a etiologia viral de algumas neoplasias humanas está
claramente demonstrada. Muito importante lembrar que, muitas
vezes, se trata mais de uma co-participação: a presença do vírus
não é causa suficiente, nem causa necessária, agindo, portanto,
como um fator de risco a mais. Algumas neoplasias, no entanto,
podem ser efetivamente consideradas doenças virais. Quanto ao
seu caráter ‘emergente’, fica mais difícil avaliar, principalmente
porque dados precisos de incidência ou prevalência de neoplasias
não são disponíveis na maioria das vezes, muito menos com
registro histórico.

Das neoplasias comprovadamente de etiologia viral e com
impacto em saúde pública, duas se destacam: o câncer do colo
uterino e o hepatocarcinoma, o primeiro com um impacto muito
maior.
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Câncer do colo uterino

O câncer do colo uterino teve sua etiologia viral claramente
demonstrada há cerca de vinte anos. Trata-se do papilomavírus
humano (HPV, sigla derivada do inglês human papillomavirus). A
principal neoplasia determinada pelos vírus HPV é o câncer de
colo uterino, no qual eles são causa determinante em virtualmente
100% dos casos. Os tipos mais freqüentemente associados a essa
neoplasia são os HPV 16, 18, 31 e 45, os dois primeiros
perfazendo cerca de 70% dos casos mundialmente (Quadro 1).
Outras neoplasias estão associadas com os HPV, mas estes não
seriam os únicos determinantes, uma vez que a associação é menor.
As principais são o câncer de pênis, de vulva, de vagina, de epitélio
estratificado anal, de boca, de esôfago e de laringe.

Existem duas formas de carcinoma de colo uterino: os de
epitélio escamoso e o adenocarcinoma, ocorrendo numa proporção
aproximada de 80% e 20%, respectivamente. O câncer de colo
uterino é a segunda ou terceira causa de morte por neoplasias em
mulheres em quase todo o mundo, particularmente nos países em
desenvolvimento. Calcula-se que a incidência anual seja de quinhen-
tos mil casos em todo o mundo, com cerca de 270 mil mortes.
E estima-se que mundialmente, a cada momento, existam cerca de
1,4 milhão de mulheres vivendo com câncer do colo uterino.

Na América Latina, ocorre cerca de 14% do total mundial
de casos e 12% do total de óbitos, o que significa 72 mil casos e
33 mil óbitos anuais. O câncer de colo uterino determina um
número de anos de vida perdidos que é superior aos
determinados pela Aids, pela tuberculose ou pelos cânceres de
mama, pulmão ou estômago.

A infecção genital por HPV é a infecção sexualmente
transmitida mais comum nos países desenvolvidos, sendo
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estimado que cerca de trinta milhões de casos novos são
diagnosticados a cada ano em todo o mundo. A infecção pelo
HPV é assintomática, ainda que possa ser detectada pela presença
de displasias celulares nas células de descamação do epitélio do
colo uterino.

Os HPV são DNA vírus de dupla fita, pequenos, medindo
cerca de 55 nm de diâmetro, esféricos, não encapsulados, com
uma dupla cápside. Apresentam um genoma simples, com cerca
de 8 kb (oito mil bases) e dez genes. Até recentemente
classificados dentro da família Papovaviridae, estão numa família
própria, Papillomaviridae.

Atualmente, existem cerca de cem diferentes tipos conhecidos
de HPV, classificados pela seqüência de bases do gene L1, que
codifica a principal proteína da cápside externa e também a
proteína constituinte das vacinas. A denominação dos diferentes
tipos se dá pela ordem seqüencial de descrição. Desses, cerca de
trinta tipos infectam a mucosa anogenital, alguns deles
determinando neoplasias.

Os HPV, como outros papilomavírus, são altamente espécie-
específicos, não sendo conhecida infecção cruzada entre humanos
e animais. Alguns tipos de HPV ainda são subdivididos em
subtipos e variantes. Com mais de 10% de variação na seqüência
de bases, trata-se de um tipo diferente; variação de 2 a 10%
determina um subtipo; e variação menor de 2%, uma variante.

Os HPV podem ser classificados em duas grandes categorias,
os que determinam infecção cutânea e os que determinam
infecção mucosa. Os HPV com tropismo cutâneo são
amplamente encontrados na população, particularmente em
crianças, e provocam a verruga comum e outras manifestações
menos usuais, não apresentando tendência a malignização.
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Os HPV com tropismo para mucosas podem determinar
neoplasias, sendo divididos em alto risco e baixo risco ou,
alternativamente, oncogênicos e não-oncogênicos. Ainda que a
oncogênese seja um processo complexo, que somente ocorre
com determinados tipos de HPV, uma etapa crítica seria a inibição
da apoptose das células do epitélio escamoso, que normalmente
ocorre ao longo da migração das células da camada basal para a
superfície. Esta discussão se restringe aos HPV com tropismo
mucoso, por serem os que levam ao câncer.

O genoma dos HPV é circular e conta com dez genes, oito
de expressão precoce (E, early) e dois de expressão tardia
(L, late). Estes últimos codificam as proteínas da cápside, L1 e
L2, imunogênicas. Os genes de expressão precoce (E1 a E8)
codificam diferentes funções essenciais ao vírus, como replicação,
sendo que os genes E6 e E7 desempenham importante papel na
oncogênese.

VÍRUS E IMUNOSSUPRESSÃO

O aumento do número de procedimentos médicos que levam
ao comprometimento, muitas vezes intenso, da imunidade (como
os transplantes e a quimioterapia para neoplasias e doenças auto-
imunes) e o crescente número de pessoas vivendo com Aids
fazem com que algumas doenças virais tenham passado da
categoria de curiosidades raras a problemas sérios.

Pelo menos dois grandes grupos de pacientes imunocom-
prometidos são os mais afetados por doenças virais: os pacientes
com Aids e os submetidos a transplante de órgãos ou medula
óssea. A introdução da terapêutica anti-retroviral há pouco mais
de dez anos reduziu consideravelmente a imunossupressão dos
pacientes com Aids, desde que respondam bem ao tratamento.
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Já em pacientes submetidos a transplantes e pacientes com outras
modalidades de imunossupressão (como os submetidos à
quimioterapia antineoplásica), a morbidade e mortalidade
ainda são significativas. Tratamentos para doenças bacterianas
e fúngicas são desenvolvidos em maior quantidade do que para
doenças virais. Por isso, essas últimas estão se transformando
em problemas de solução mais difícil.

Dentre os vírus que afetam pacientes com imunossupressão,
muitos não podem ser considerados emergentes, uma vez que
são conhecidos há décadas, como, por exemplo, os vírus da
varicela-zoster, o de Epstein-Barr e o do herpes simplex tipo 1.
Outros vírus foram reconhecidos apenas há pouco tempo, como
o herpes vírus humano 8 (HHV-8), identificado como o agente
causal do sarcoma de Kaposi, um tumor de vasos sangüíneos.

OUTRAS POSSÍVEIS DOENÇAS VIRAIS

O grande desenvolvimento da biologia molecular
impulsionou a pesquisa com vírus, por meio dos métodos de
detecção de RNA ou DNA em material biológico. O isolamento
dos vírus em cultura, muitas vezes difícil e mesmo perigoso,
passou a ser feito com relativa facilidade. Isso levou à detecção
de vírus ou material viral associados a diferentes enfermidades,
desde neoplasias até obesidade e doença mental. Muitas dessas
associações se mostraram espúrias, ou seja, sem nexo causal. No
entanto, muitas delas foram comprovadas, como a associação
dos vírus HPV e o câncer do colo uterino. Objeto de muita
discussão e pesquisa são associações que viriam a derrubar velhos
paradigmas, como a eventual etiologia viral da obesidade e de
algumas doenças mentais.
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Os critérios para aceitar que uma determinada doença seja de
fato infecciosa e causada por este ou aquele microrganismo é tema
de discussão desde o nascimento da microbiologia. Até época
recente, os critérios estabelecidos por Robert Koch, no final do
século XIX, eram o ‘padrão ouro’ para estabelecer a associação
causal. Segundo Koch, o agente infeccioso deveria poder ser isolado
de um caso da doença, ser cultivado em laboratório e causar a
doença quando inoculado em animal experimental. Koch trabalhava
com bactérias e esses princípios serviram por algumas décadas.
Com os vírus, preencher esses requisitos muitas vezes é impossível,
assim como com algumas bactérias.

O desenvolvimento da biologia molecular determinou um
incremento qualitativo da capacidade de identificar microrganismos.
A microbiologia clássica é essencialmente morfológica, imunológica
e bioquímica, identifica e classifica os microrganismos pelo seu
aspecto, pelos seus antígenos e pela sua capacidade de realizar
determinadas reações bioquímicas. A biologia molecular se vale
da identificação genética dos microrganismos, através da
identificação de determinados (ou mesmo todos) genes. Isso
aumenta muito a sensibilidade em detectar a infecção, porém cria
dificuldades em estabelecer a causalidade. Adiante estão alguns
interessantes exemplos de associações entre vírus e determinadas
patologias ainda não claramente compreendidas e ainda não aceitas
como de causalidade.

Obesidade como infecção emergente

Recentemente, pelo menos um vírus vem sendo associado à
obesidade, sugerindo que uma parte dos casos de obesidade
mórbida seja de fato causada por este adenovírus. As evidências
ainda são frágeis e sujeitas a revisões. Não se sabe se o papel do
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vírus seja de agente etiológico de fato ou de co-fator no desen-
volvimento da obesidade.

Um aspecto atraente desse modelo é o caráter epidêmico da
obesidade em anos recentes, sugerindo, realmente, uma doença
infecciosa. A obesidade é uma doença crônica grave, com diversas
complicações, e multifatorial em suas causas.

A prevalência da obesidade vem crescendo de maneira
dramática nas últimas décadas, particularmente nos países
industrializados, mas nos países em desenvolvimento também.
Esse crescimento rápido e a disseminação ampla são compatíveis
com uma etiologia infecciosa.

Já foram identificados pelo menos cinco vírus de animais e
três de humanos com capacidade de induzir a obesidade em
animais de laboratório. São eles: vírus da cinomose (próximo ao
vírus do sarampo), vírus Rous tipo 7, vírus Borna (também
associado à doença mental), o agente do Scrapie (esse não
propriamente um vírus, como já foi dito anteriormente) e o
vírus SMAM-1, um adenovírus de aves isolado na Índia. Os
quatro primeiros induzem a obesidade por ação no sistema
nervoso central; o último por ação direta nos adipócitos, sendo
o único vírus animal até agora associado à obesidade humana.

Os três vírus de humanos são os adenovírus (Ad) 36, 37 e 5,
todos com ação direta sobre os adipócitos. Esses vírus estimulam
enzimas e fatores de transcrição que determinam o acúmulo de
triglicérides e conduzem à diferenciação de pré-adipócitos em
adipócitos maduros. Os vírus Ad-5 e Ad-37 determinam a
obesidade em animais de laboratório. O vírus Ad-36 é o mais
estudado até o momento e é o único adenovírus humano
associado à obesidade humana. Este vírus induz a obesidade em
galinhas, camundongos, ratos e macacos e foi encontrado em
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30% dos obesos em um estudo em humanos, e apenas em 11%
nos não obesos. Em pares de gêmeos discordantes para a
infecção pelo Ad-36, os com evidência de infecção pelo Ad-36
eram mais pesados e mais gordos que os irmãos.

O crescente número de estudos sobre vírus e obesidade
corrobora a teoria de que, pelo menos em parte, o dramático
crescimento da obesidade em todo o mundo seja devido a uma
infecção viral.

Vírus e doença mental

Há anos um vírus causador de doença em cavalos vem sendo
associado a determinadas doenças mentais, particularmente
quadros depressivos graves. O vírus Borna foi identificado na
Europa há várias décadas e já se mostrou uma associação de
infecção humana prévia e doença mental. Essa associação não é
suficientemente forte para ser aceita facilmente, mas constitui
tema para interessantes especulações.

VÍRUS E GUERRA BIOLÓGICA

O uso de agentes biológicos como arma não é novidade
para a humanidade. Durante séculos, a guerra biológica tem sido
objeto de muita pesquisa e especulação, mas de pouca ação. O
medo de efeitos contrários e dúvidas sobre sua eficiência como
arma deve ter limitado seu uso. Recentemente, se verificou uma
nova forma de terrorismo, empregando agentes infecciosos
devagar e sem muito alarde, até as ocorrências recentes com o
Bacillus anthracis nos Estados Unidos. A varíola é possivelmente
o mais devastador desses agentes. Passados quase trinta anos
desde sua erradicação, a saúde pública tem de lidar com a possi-
bilidade de sua reintrodução.
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Em tese, praticamente qualquer agente biológico pode ser
usado como arma. O B. anthracis, o vírus da varíola, a Yersinia
pestis e a toxina do Clostridium botulinum podem ser considerados
os ‘clássicos’ das armas biológicas. Desses, dois já foram sérios
problemas de saúde pública: o vírus da varíola e a Y. pestis.

O vírus da varíola talvez seja o mais preocupante dos agentes
potencialmente utilizáveis como arma biológica. Causador de
epidemias devastadoras até época recente, seu desaparecimento
não se deu de forma natural, mas por força de uma campanha
mundial de erradicação através da vacinação, a primeira doença
a ser erradicada por ação humana deliberada. O último caso de
varíola se deu em 1977, mas ainda houve um último caso
documentado em 1978, em Birmingham, na Inglaterra, resultado
de um acidente de laboratório em que houve disseminação do
vírus num centro de pesquisa.

A disponibilidade do vírus é desconhecida. Supostamente,
somente os Estados Unidos e a Rússia teriam ainda vírus estocado.
Pouco depois da erradicação da varíola, a Assembléia da OMS
determinou a destruição dos estoques existentes. Todos os países
teriam concordado e destruído seus estoques, com exceção dos
Estados Unidos e da então União Soviética. A decisão de destruir
os dois estoques restantes foi tomada em 2002, mas talvez não
tenha sido respeitada, principalmente porque persistia a suspeita
de que estoques do vírus estariam em mãos de terroristas. Não se
sabe se alíquotas de vírus foram desviadas para laboratórios de
outros países com programas de armas biológicas, como o Iraque.

A vacinação contra a varíola foi interrompida no início da
década de 1980, ainda que em alguns países da América do Norte
e da Europa Ocidental isso tenha ocorrido alguns anos antes.
A reintrodução da varíola determinaria um número elevado de
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casos, uma vez que mais de 40% da população mundial nunca
foi vacinada e o restante deve ter imunidade declinante.

A letalidade da varíola é de cerca de 30%. É uma doença
altamente contagiosa: se o vírus fosse veiculado no aeroporto
de uma grande cidade, não só haveria um elevado número de
casos, mas estes seriam dispersados por praticamente todo o
mundo, lembrando que o período de incubação da varíola varia
de 7 a 17 dias, geralmente de 12 a 14. Em 1972, um peregrino
retornou de Meca para a então Iugoslávia com febre. Nas quatro
semanas seguintes ao seu retorno, 150 pessoas adoeceram em
diversos lugares. Foi esse o tempo necessário para se chegar,
finalmente, ao diagnóstico de varíola.

O ressurgimento da varíola no Brasil:
cenários possíveis

A natureza imprevisível do terrorismo não permite que país
nenhum se escuse de considerar a possibilidade de ser ele o alvo,
intencional ou não, de um ataque com arma biológica. Difícil
prever as conseqüências da reintrodução da varíola no Brasil. É
razoável aceitar que, mais provavelmente, se daria num grande
centro urbano do Sudeste, possivelmente em São Paulo ou no
Rio de Janeiro. Um cenário plausível seria o da chegada de um
ou mais indivíduos infectados no decorrer de um ato de
bioterrorismo num aeroporto norte-americano ou europeu
ocidental.

Mesmo se um único paciente infectado em outro país chegasse
ao Brasil no período de incubação, teria a possibilidade de
transmitir a doença a um número elevado de pessoas, a exemplo
do que ocorreu na Iugoslávia em 1972. Se esse paciente for um
terrorista que tenha sido infectado deliberadamente para se
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transformar num agente disseminador de varíola, o número de
pessoas passíveis de se infectar a partir dele torna-se muito maior.

O controle da varíola é feito através da vacinação, não há
tratamento eficaz. O Brasil não dispõe de estoque estratégico de
vacinas. A produção da vacina era nacional, o que pressupõe a
possibilidade da sua retomada, uma medida a ser feita
independentemente da ocorrência de caso(s). O custo da vacina
não é elevado. Sem dúvida, deverá se optar pela vacina antiga,
com produção do vírus em bezerros. Essa vacina oferece uma
boa proteção, mas não podemos esquecer que a varíola
anteriormente existente no Brasil era a varíola minor, ou alastrim,
com letalidade baixa, de 1%, comparada com 30% na varíola
major. O uso da varíola como arma biológica, sem dúvida, deve
ser com a varíola major.

A vacina da varíola apresenta um alta incidência de efeitos
colaterais, sendo estimada uma letalidade de um óbito para cada
um milhão de pessoas vacinadas, isso numa época de poucos
indivíduos imunocomprometidos. Esta relativamente alta
incidência de eventos adversos é o principal aspecto que contra-
indica a estratégia de vacinação em massa. Além disso, há a
dificuldade operacional de vacinar um grande número de pessoas
num espaço curto de tempo, principalmente desde que os
injetores de pressão foram considerados de risco para a
transmissão de vírus como os das hepatites B e C e o da Aids.
A vacinação de pessoal de maior risco, como funcionários de
aeroportos e hospitais, bombeiros e policiais, estaria na
dependência da magnitude e continuidade do risco, isto é, a
possibilidade de um número maior de casos-índice.

Algumas medidas seriam razoáveis para serem adotadas
inicialmente: a obtenção de um estoque estratégico de vacinas
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contra a varíola e o aprimoramento dos sistemas de vigilância
epidemiológica para fazer frente a um novo tipo de ameaça de
introdução de uma doença.

A vacinação de bloqueio foi a tática mais eficiente da campanha
de erradicação e, sem dúvida, deverá ser empregada no caso da
reintrodução da varíola. Para tanto, há necessidade de recursos
humanos adequadamente treinados, pois a geração que conduziu
a campanha de erradicação já está, em sua maioria, aposentada.

A saúde pública se vê agora com uma incumbência adicional:
neutralizar ou minimizar as conseqüências de atos de
bioterrorismo, uma incumbência que lhe é, até certo ponto,
estranha, pois implica o envolvimento com ações policiais,
agregando a criminalística à epidemiologia.

Nessa nova perspectiva da saúde pública, o impensável se
tornou realidade e não existe quem tenha experiência anterior.
Um inevitável período de aprendizado ocorrerá, cabe
empreender esforços para que seja curto e com o menor número
de conseqüências desagradáveis.

AQUECIMENTO GLOBAL E VIROSES EMERGENTES:
REALIDADE OU FANTASIA?

A relação entre clima e doença é tema de discussão em
medicina desde Hipócrates. As posições e opiniões desde então
variaram mais do que o próprio clima. As oscilações climáticas
da Terra são fato, as temperaturas médias do planeta vêm
apresentando uma tendência de crescimento razoavelmente
constante nos últimos 250 a 300 anos. Apesar dessa tendência,
ciclos de decréscimo ocorrem (o último foi da década de 1940
à de 1980). Desde então, a tendência sofreu uma inversão e o
planeta vive um período de aquecimento. As conseqüências desse
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fenômeno têm sido amplamente discutidas, assim como suas
possíveis causas: não se trataria apenas de um ciclo natural, mas o
resultado do aumento da emissão de dióxido de carbono (CO

2
),

determinado pela crescente queima de combustíveis fósseis.
Entre as conseqüências do aquecimento global, estaria o

recrudescimento de determinadas doenças infecciosas,
particularmente as transmitidas por vetor. Malária, dengue, doença
de Lyme e febre do Nilo Ocidental são exemplos de problemas
atuais de saúde pública, tanto de países ‘tropicais’ em desen-
volvimento (como malária e dengue), como de países indus-
trializados e de clima temperado (como doença de Lyme e febre
do Nilo Ocidental). Esta última é uma doença ‘tropical’ (foi descrita
inicialmente em Uganda) que ocorre nos Estados Unidos e
no Canadá.

Nos países de clima temperado, uma elevação discreta das
temperaturas médias pode determinar invernos brandos,
primaveras chuvosas e temperaturas amenas por períodos mais
prolongados, o suficiente para permitir que vetores e hospedeiros
silvestres encontrem condições de vida mais favoráveis. Teríamos
aí uma expansão das áreas de transmissão dessas doenças.

Estudos referentes ao fenômeno El Niño sugerem que
determinadas doenças apresentam um incremento da sua
incidência ao final de um ciclo, como a hantavirose no sudoeste
dos Estados Unidos, que teve um surto após um período de
invernos brandos e primaveras chuvosas, levando a um
crescimento populacional dos roedores silvestres. A malária no
Quênia e na Venezuela parece também ser intensificada pelo
fenômeno.

Há o reverso da moeda: uma análise histórica da malária na
Inglaterra mostra que ocorreu durante o período conhecido
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como a ‘pequena idade do gelo’, entre meados do século XVI e
meados do século XVIII, desaparecendo quando se iniciava um
ciclo de aquecimento.

A determinação da ocorrência e distribuição das doenças
infecciosas é complexa. Não existem determinantes únicos e
isolados. Essas doenças são resultantes do contexto de um
determinado momento histórico e é preciso buscar as causas na
interação de inúmeros fatores. Clima é um deles, sem dúvida
importante, mas apenas mais um, cujo peso relativo pode ser
suplantado por outros igualmente importantes, como a
desigualdade social ou a degradação urbana, por exemplo.

O aquecimento global não parece ser fator necessário e muito
menos suficiente para determinar o recrudescimento de
determinadas doenças infecciosas, salvo, porém, se nada for feito
para o seu controle.
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