


UM VÍRUS VINDO DO ORIENTE

Animais e vegetais se familiarizam facilmente com novos territórios, se 
adaptando às condições climáticas. Isso é visto após o nascimento de ilhas 
vulcânicas, cujas terras férteis, estéreis e recém-emergidas das profundezas 
são logo atacadas por formas de vida. Sementes vêm através dos ventos e 
até pelas correntes marítimas, quanto mais resistentes são. Germinam no 
solo vulcânico rico em nutrientes, e a vegetação começa a atapetá-lo. Aves 
migratórias chegam ao novo território para descanso e trazem também 
sementes aderidas ao seu corpo, além de insetos. Ventos importam outros 
habitantes da futura comunidade: moscas, besouros, borboletas e aranhas.85 
Lagartos capazes de nadar desembarcam nas praias. Outros animais utilizam 
ilhas flutuantes formadas por aglomerados de galhos, tronco e folhas. Nessas 
balsas naturais chegam ratos, répteis e mais sementes. Os recém-chegados 
se acomodam no solo conquistado e travam batalhas pela sobrevivência. 
O tempo determina quem permanecerá e quem será extinto. No final, o 
equilíbrio ecológico é atingido.

A harmonia natural é, muitas vezes, ameaçada por espécies invasoras 
trazidas pelo homem.86 Essas espécies alienígenas encontram um ambiente 
já em equilíbrio, e sua chegada pode trazer consequências desastrosas. 
Exemplos não faltam. Na primeira metade do século xix, a população das 
ilhas do Havaí, acostumada a receber visitantes e comerciantes, presenciava 
embarcações aportarem em suas praias, trazendo mercadorias e viajantes. 
Dessa forma, um pequeno inseto que se proliferava nas águas dos barris 
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dos navios chegou de terras distantes: o mosquito Culex apanhou carona 
nas embarcações humanas e desembarcou nas ilhas. O clima havaiano 
acolheu o pequeno inseto alado que se reproduziu de maneira fantástica, 
e em pouco tempo, mosquitos emergiam dos ovos mergulhados nas águas 
florestais. Porém, os mosquitos não vieram sozinhos. Trouxeram dentro 
de seu minúsculo corpo um microrganismo que, presente na saliva, era 
transmitido a outros animais pela picada do Culex: o parasito* da malária 
das aves. O mosquito recém-chegado se alimentava do sangue das aves, 
e sua saliva inoculava o parasito. A malária se alastrou pelas aves nativas, 
que adoeceram e começaram a cair. Essa invasão contribuiu para parte da 
extinção de diversas espécies de aves do Havaí.

Ainda no século xix, mangustos acomodados nos porões de navios 
partiram do continente asiático para as ilhas Fiji, Maurício e o Havaí. O 
homem os trazia na esperança de cumprirem uma missão: avançar suas 
garras na população de ratos vindas nas embarcações anteriores. Os roedores 
apanharam carona nos porões dos navios nos séculos anteriores e, sem 
encontrar predadores, se tornaram praga nas ilhas. Muitas plantações eram 
devastadas pela presença dos roedores. Agora, o homem apostava suas fichas na 
importação proposital de mangustos asiáticos. Porém, o tiro saiu pela culatra. 
Os mangustos também atacavam répteis, aves e anfíbios. Não encontraram 
predadores naturais e se disseminaram à custa da extinção de animais.

Os exemplos continuaram no século xx. Em 1937, governantes da ilha 
do Taiti tiveram uma péssima ideia: trazer a Miconia, árvore ornamental 
da América, para o jardim botânico. O novo vegetal, agora taitiano, dis-
persou suas sementes pelo solo, e as árvores avançaram pela ilha. Suas raízes 
infiltraram o terreno como um câncer que se estende e ramifica. A Miconia 
se alastrou e dominou a paisagem. Hoje, cobre mais da metade do Taiti 
com raízes que, próximas à superfície, favorecem deslizamentos de terra 
em épocas de chuvas. Além disso, a Miconia rechaçou e expulsou plantas 
nativas. A forte competidora estrangeira extinguiu espécies da flora taitiana. 
Hoje é uma praga.

A ilha de Guam, no Oceano Pacífico, também não foi poupada de 
espécies trazidas pela mão do homem. Durante a década de 1940, os Estados 
Unidos reconquistaram a ilha invadida por tropas japonesas durante a 
Segunda Guerra Mundial. Foi uma das várias ilhas disputadas palmo a palmo 

* Atualmente, no meio médico e científico, a tendência é referir-se ao agente infeccioso parasitário como parasito 
e não mais como parasita. Por isso, este livro adota o termo.
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por japoneses e americanos nas batalhas do Pacífico. Militares queriam seu 
domínio por sua localização estratégica, e ela tornou-se uma excelente base 
aeronaval americana durante a Guerra Fria. Uma vez conquistada, chegaram 
aeronaves e navios americanos para sua ocupação, trazendo caixotes de 
ma deira descarregados na praia no final da década de 1940 e início da 
de 1950. Construções e instalações militares americanas subiam no território. 
Durante essa mudança eletrizante, militares americanos não sabiam que um 
pequeno animal pegara carona nas caixas provenientes da Indonésia, Nova 
Guiné e Austrália. Uma cobra saía do interior de caixas e caixotes empilhados 
no solo. O pequeno número desse tipo de réptil se reproduziu de maneira 
extraordinária. A cobra introduzida no sul da ilha se disseminou, e as crias 
rumaram em direção norte. O réptil atacava aves que repousavam nos galhos 
e ingeria ovos nos ninhos. A extinção foi logo percebida: o número de aves 
diminuía conforme as cobras se reproduziam e avançavam ao norte. Uma 
linha progressiva rumava em sentido ao norte silenciando as aves da ilha de 
Guam: muitas espécies foram extintas pelo invasor.

A NATUREZA ALTERADA PELO HOMEM

A taxa de extinção das espécies de vida do planeta aumentou de 100 a 
1.000 vezes após o florescimento humano. Em algumas ilhas, mais da 
metade das espécies de plantas foi trazida pela colonização humana e, em 
algumas regiões continentais, essa proporção também passa de 20%. As 
aves não foram poupadas: um quarto das espécies de pássaros do planeta 
foi extinto pelo homem nos últimos dois mil anos.87

A CONQUISTA DE UM MOSQUITO

O Brasil não ficou isento de espécies invasoras. O mosquito Aedes aegypti 
é um exemplo. Responsável pelas epidemias anuais da dengue, provavelmente 
participará também da futura pandemia que vivenciaremos. A presença 
desse mosquito prepara o palco para a chegada de um novo vírus que poderá 
permanecer em nosso solo. Como veremos, esse vírus desconhecido para 
os brasileiros ronda nosso território e ameaça começar uma epidemia a
qualquer momento.
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O mosquito Aedes aegypti veio, provavelmente, em embarcações 
africanas durante os séculos do intenso tráfico negreiro. Ovos e larvas 
acomodavam-se nos barris de água ou coleções diversas do convés e porão. 
O mosquito também colonizou nosso solo e testemunhou o crescimento 
urbano do século xix até ser desmascarado como transmissor da febre amarela 
no início do século xx: a ciência descobria que os mosquitos transmitiam 
aquela doença altamente letal. Daí em diante, o Aedes foi encarado como 
inimigo e, portanto, caçado a todo custo. Coleções urbanas de água em 
que os mosquitos se proliferavam foram drenadas e eliminadas das cidades 
brasileiras. Tudo isso pelo receio da febre amarela urbana. Finalmente, em 
1955, o governo brasileiro anunciou a erradicação do Aedes aegypti do seu 
solo e, consequentemente, pôs fim à febre amarela nas cidades.88

SALVOS PELA FEBRE AMARELA

A febre amarela aportou nas cidades brasileiras em 1849. Os médicos 
da época acreditavam que as embarcações negreiras traziam doenças ao 
Rio de Janeiro. Porém, o novo mal acometia apenas a população branca, 
europeia, ao passo que poupava os escravos negros. O motivo: os escravos 
nasceram e cresceram na África e já haviam adquirido febre amarela na 
infância, tornando-se imunes. Porém, vozes contrárias ao tráfico de escravos 
alardearam que a doença era um castigo de Deus enviado aos brancos, 
e poupando os escravos. Isso, em parte, contribuiu para o fim do tráfico 
negreiro em 1850,89 pelo menos oficialmente.

Apesar do nosso sucesso, nações vizinhas não conseguiram eliminar 
o Aedes. Mosquitos estrangeiros forçavam nossas fronteiras e conseguiram 
entrar pelo Suriname, Venezuela, Guiana, ilhas do Caribe e sul dos eua.90 
Uma nova leva de Aedes aegypti invadiu o solo brasileiro a partir da década 
de 1970, sendo a Bahia e o Rio de Janeiro as portas da sua reentrada. A 
partir de então, um exército de mosquitos livres de controle rumou pelas 
fronteiras interestaduais. Os estados brasileiros foram se rendendo ao poder 
de colonização do Aedes, que procurava coleções de água da chuva para 
postura dos ovos. Para isso, encontrava à disposição água em latas, recipientes 
industriais, pneus, tonéis, cisternas, garrafas, potes, pratos de vasos, calhas 
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obstruídas, piscinas abandonadas, alagados, tanques, caixas d’água, poços 
e embalagens descartáveis. A intensa urbanização caótica do século xx, as 
favelas e o lixo industrial acolheram o mosquito.

O Aedes aegypti já havia se adaptado e evoluído na presença humana. 
Seu hábito florestal foi transferido para as casas e arredores. A fêmea elimina 
pouco mais de uma centena de ovos acima do nível de água das coleções 
que encontra. O mosquito é resistente, seus ovos esperam até um ano pelas 
chuvas para se desenvolverem e, quando isso ocorre, não perdem tempo: 
antes que as coleções de água sequem, amadurecem para adultos de maneira 
rápida, em cerca de dez dias. E mais, o adulto recém-emergido já pode se 
acasalar. O inseto é poderoso e difícil de ser expulso, se adaptou até mesmo 
em água suja e se tornou resistente aos inseticidas empregados pelo homem. 
Conclusão: no final da década de 1990 não havia um estado sequer livre 
da presença do mosquito. Hoje, não pensamos em erradicá-lo, mas sim em 
controlar sua reprodução.

Como se não bastasse, outra espécie do mosquito chegou ao Brasil em 
1986, no estado do Rio de Janeiro: o Aedes albopictus.91 Essa espécie nativa 
da Ásia, conhecida como tigre asiático, apanhou carona nas águas coletadas 
em carregamentos marítimos de pneus, máquinas e plantas ornamentais. 
O mosquito se globalizou pelas embarcações. Foi transportado para países 
europeus, africanos e americanos.92 Provavelmente, o tigre asiático partiu 
de portos japoneses para desembarcar no nosso litoral.93 O Aedes albopictus 
espalhou-se pelo Brasil desde a segunda metade da década de 1980.94 Saltou 
de árvore a árvore, mata a mata, cidade a cidade, e estado a estado.95 A postu ra 
de seus ovos se dá em coleções de água das matas, buracos de árvores, plantas 
e entre folhas. Reina absoluto em áreas rurais e florestais de diversas regiões 
brasileiras,96 diferente do Aedes aegypti, que se encontra no nosso domicílio 
e adjacências.97 O Aedes albopictus também pode, a qualquer momento, 
tornar-se transmissor da dengue e, além disso, também aguarda a chegada 
do vírus ainda desconhecido aos brasileiros e candidato à próxima epidemia.

Além do já citado problema que o Aedes aegypti nos acarreta – as 
epidemias anuais de dengue –, sua presença, aliada a do Aedes albopictus, traz 
a ameaça de uma nova doença. Uma futura epidemia anual por um novo 
vírus pode, a qualquer momento, chegar ao Brasil. Essa será transmitida pelo 
próprio Aedes. O mosquito já está presente no nosso território, basta, agora, 
chegar o novo vírus que ganha terreno nos países banhados pelo Oceano 
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Índico: o vírus Chikungunya (sigla: chikv), nome que poderá fazer parte 
da rotina dos verões brasileiros com a progressão de sua pandemia.

VOLUNTÁRIOS?

O médico do exército dos Estados Unidos, Walter Reed, comandou o estudo 
para esclarecer a origem da febre amarela em 1900. Na ilha de Cuba, Reed 
reuniu seis voluntários, entre membros do exército e imigrantes espanhóis, 
para se submeterem à picada de mosquitos suspeitos de transmitirem a 
doença, que matava um terço dos acometidos: voluntários corajosos! O 
estudo comprovou o surgimento da doença e confirmou sua transmissão 
pelos mosquitos.98

A PARTIDA DA ÁFRICA

O chikv habita o interior do continente africano. Salta de primata a 
primata, transmitido por mosquitos florestais, espécies de Aedes diferentes das 
que conhecemos.99 O vírus foi isolado na década de 1950, na Tanzânia, quando 
cientistas o descobriram como responsável pela doença que os povos locais 
chamavam de “doença do andar curvado” (no dialeto local, chikungunya). 
O nome reflete os sintomas da doença, semelhantes ao da dengue: febre, 
mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, apatia e cansaço. Porém, a grande 
diferença do chikv está no seu acometimento das articulações: o vírus avança 
nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores acompanhadas 
de inchaço, vermelhidão e calor local. A doença, apesar de pouco letal, é muito 
limitante. O paciente tem dificuldade de movimentos e locomoção por causa 
das articulações inflamadas e doloridas, daí o “andar curvado”. Os mosquitos 
transmitiam a doença para africanos abaixo do Saara, que, esporadicamente,  
a levavam aos países asiáticos, porém, nada comparado ao que iria ocorrer a 
partir de junho de 2004. Nesse ano, começamos a correr risco expressivo de 
sua chegada em nosso solo. Os mosquitos brasileiros aguardam o chikv. Tudo 
começou na costa leste da África.

A população de Lamu, cidade litorânea do Quênia, enfrentou períodos 
quentes e secos nos primeiros anos do século xxi. Parecia que o tão falado 
aquecimento global chegava às costas orientais africanas. Os satélites 
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mostravam rarefação da vegetação da região, o que refletia anos de secas. 
Durante esse período, os moradores da cidade armazenaram a escassa 
água em reservatórios improvisados. Além disso, riachos e lagoas secaram 
criando poças de água parada nas proximidades de Lamu. Essas hipóteses 
explicam a proliferação do Aedes aegypti na região:100 as fêmeas dos mosquitos 
depositaram ovos nas águas. O chik chegou à cidade vindo do interior 
e, ejetado da saliva dos mosquitos, causou epidemia entre os habitantes 
da cidade. Homens, mulheres e crianças foram acamados pelos sintomas da 
doença, dores e inflamações articulares. Uma epidemia de artrites restringiu 
a rotina de Lamu: 75% da população adoeceu.101

Não demorou para que a epidemia do chikv atingisse a cidade de 
Mombasa, distante pouco mais de 200 km ao sul. O vírus deslizava pela 
costa queniana. Um turista infectado poderia ter vindo ao Brasil, e ao 
surgirem os sintomas, grande quantidade de vírus já estaria circulando 
pelo seu sangue. Nesse momento, um dos nossos Aedes que sugasse seu 
sangue adquiriria o chikv. A partir de então, a saliva do Aedes recém-
infectado poderia transmitir o vírus para a próxima pessoa sadia em que 
cravasse sua tromba. Um novo doente e novos mosquitos contaminados. 
A epidemia brasileira estaria iniciada. Outra possibilidade seria os 
mosquitos infectados das áreas afetadas virem nas embarcações marítimas. 
Se isso acorrer, a mídia divulgará, então, notícias sobre o novo vírus, 
Chikungunya, que acompanhará o da dengue nos verões brasileiros.

Quanto mais áreas do planeta acometidas pelo chikv, maior a proba-
bilidade de um turista trazer a doença ao Brasil, e, nesse caso, a epidemia de 
2004 foi apenas o começo.102,103 Viajantes levaram o vírus para regiões do 
sudeste da África. As ilhas Comoros, sua vizinha Mayotte, no estreito 
de Moçambique, e Seychelles, mais ao norte, testemunharam a chegada 
do vírus pelas embarcações da costa africana. A epidemia pelo chikv 
castigou suas populações na primeira metade de 2005. O saldo da doença: 
o vírus acometeu cerca de 60% da população de Comoros e um quarto 
da de Mayotte. A epidemia se derramava pelo Índico. Navios levaram o 
vírus para Madagascar, que estava na sua rota de colisão. Até então, o vírus 
era transmitido pelo Aedes aegypti que co-habitava o domicílio de nativos
dessas regiões.

Os próximos alvos da epidemia seriam as terras ao leste de Madagascar. 
As ilhas Maurício, no passado, abrigavam o dodô, ave de quase um metro 
de altura que evoluiu com atrofia das asas e incapacidade de voo, pois não 
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precisava voar enquanto vivia nas ilhas sem predadores. Porém, navegadores 
europeus descobriram o território e desembarcavam no litoral a partir do 
século xvi. O pássaro apetitoso e fácil de capturar se apresentou aos europeus, 
que passaram a caçá-lo. Além disso, porcos, gatos e roedores vieram com 
os europeus e atacavam seus ovos. Em pouco tempo, o dodô foi o primeiro 
registro de animal extinto pelas mãos humanas. Agora, as ilhas Maurício 
eram invadidas pelo chikv. O mesmo destino coube à vizinha, ilhas 
Reunião, que também fora local de descanso para navegadores holandeses, 
portugueses e franceses nos séculos das grandes navegações. Fornecia repouso 
e água fresca para as tripulações. Além disso, europeus enchiam os porões 
das embarcações com tartarugas marinhas capturadas no litoral de Reunião. 
Esses répteis serviam de alimento no prosseguir das viagens. Reunião, agora, 
também era palco da epidemia catastrófica causada pelo chikv. O vírus 
mostrava seu poder de adaptação. Nenhuma das ilhas era colonizada pelo 
Aedes aegypti, porém, o vírus não se intimidou e adaptou-se ao mosquito 
florestal Aedes albopictus.104 As epidemias duraram até 2006, com cerca de 
um terço dos 770 mil habitantes de Reunião acometidos pelo chikv.105,106 
Nesse momento, o vírus utilizava ambas as espécies de mosquitos Aedes.

Enquanto a epidemia rumava pelas terras banhadas pelo Oceano 
Índico, escapávamos desse risco por pouco. Nenhum turista infectado 
chegou ao Brasil, diferente do que ocorreu na Europa.107 Em 7 de julho 
de 2006, médicos franceses foram alertados de que a dengue e o chikv 
seriam doenças de notificação compulsória. Os casos suspeitos deveriam 
ser informados imediatamente às autoridades de saúde. O motivo? Nos 
primeiros meses de 2006, conforme a epidemia crescia em Reunião, turistas 
franceses retornaram infectados da ilha. Até a metade do ano já eram mais 
de 700 doentes pelo chikungunya nas cidades francesas.108 As autoridades de 
saúde receavam o surgimento da epidemia em solo francês, porque sabiam 
da existência de Aedes albopictus em áreas ao sul da nação. O ocorrido na 
França revela o enorme risco que corremos: basta um turista brasileiro. Por 
sorte francesa, os doentes se recuperaram antes que pudessem ser picados 
por algum mosquito europeu.

Além disso, médicos franceses se assustaram com a presença da doença 
em uma enfermeira de 60 anos. A senhora foi chamada à residência de 
outra idosa que retornara das ilhas Reunião em janeiro de 2006. A paciente 
apresentava sintomas causados pelo chikv e febre de 40ºC. A enfermeira 
colheu seu sangue e, após retirar a agulha do braço, pressionou o algodão 
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no local da punção. O efêmero contato com o sangue foi o suficiente para 
que, em três dias, a enfermeira apresentasse sintomas da doença.109 Isso 
mostrava a enorme quantidade viral que circulava no sangue da doente. 
Seria muito fácil um mosquito adquirir o vírus e deslocar a epidemia para 
a Europa. No Brasil, o risco é considerável.

No decorrer de 2006 e início de 2007, embarcações levaram adiante 
a conquista viral pelo Índico que se rendia a invasão. A epidemia chegaria à 
Indonésia, Malásia, Sri Lanka e Índia. Nessa última nação, o vírus reen con-
trou o abundante Aedes aegypti do território indiano.110 Populações de Aedes 
aegypti e albopictus alimentavam-se do sangue de enfermos e adquiriam o 
chikv. O número de mosquitos asiáticos que recebia o vírus aumentava. 
Exércitos de Aedes portadores do vírus avançavam na população, e sua saliva 
transmitia a doença. 

Os Aedes aegypti e albopictus brasileiros esperam pela chegada de um 
viajante doente que, se picado, transmitirá o chikv para nossos mosquitos, 
ou a doença chegará por mosquitos infectados que virão nas embarcações. Foi 
isso que aconteceu com o vírus da dengue, que, no passado, veio das nações 
asiáticas à América. Por que não pode ocorrer o mesmo com o chikv? A 
dengue chegou com facilidade em razão dos milhões de casos da doença que 
ocorrem todos os anos no solo asiático. O número de casos do chikv é muito 
menor, portanto, a probabilidade de sua chegada ao Brasil também é baixa. 
Então, poderíamos afirmar que o risco da epidemia brasileira é pequeno? Os 
fatos descritos a seguir, ocorridos na Itália e no Gabão, mostram que não.

MOSQUITO PROGRAMADO

O Aedes aegypti evoluiu para se alimentar exclusivamente do sangue 
humano, em detrimento do de outros animais ou do açúcar de plantas. 
Nosso sangue fornece os ingredientes para seu desenvolvimento e postura de 
ovos. As listras do mosquito podem servir para camuflá-lo da visão humana. 
A postura dos ovos na parede dos recipientes industriais mostra provável 
evolução adaptativa ao convívio humano, e seus ovos resistem, ressecados, 
por até um ano no aguardo da água da chuva. Os ovos aproveitam a 
coleção de água que logo secará nos pequenos recipientes e amadurecem 
rapidamente para larva, pupa e adultos. O Aedes se adaptou ao homem 
e, dificilmente, o abandonará.111,112
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EPIDEMIA ASIÁTICA EXPORTADA PARA A EUROPA

Em junho de 2007, o governo da Índia conseguia visualizar uma luz no 
fim do túnel da epidemia pelo vírus Chikungunya. O caos durou um ano 
e meio, e o tormento pela doença parecia próximo do fim. Durante esse 
período, autoridades de saúde tiveram um enorme trabalho em controlar 
os focos da doença pelas províncias indianas que computariam um milhão 
e meio de pessoas infectadas, a maior epidemia do chikv. Finalmente, 
o número de casos tornava-se esporádico, e a doença caminhava para o 
controle. Apesar disso, um indiano embarcou em um avião na região afetada  
de Kerala, sudoeste da Índia, com destino à Itália. Visitaria seus parentes de 
ascendência indiana que moravam no nordeste italiano e, sem saber, havia 
sido picado pelo Aedes que lhe introduzira o chikv. O passageiro infectado, 
ainda sem sintomas, afivelou o cinto de seu assento para o pouso da aeronave 
no nordeste italiano em 21 de junho. Trazia, além das bagagens, o vírus 
indiano se replicando em seu corpo: a globalização agia em favor do chikv. 
O turista transitou em solo italiano sem demonstrar qualquer sintoma nos 
dois dias seguintes.

No dia 23 de junho, visitou um morador da pequena cidade de 
Castiglione di Cervia. Naquela mesma tarde, surgiram os primeiros 
sintomas da doença. O vírus importado se manifestava: febre, mal-estar, 
dores pelo corpo, dor de cabeça e dores articulares. Nesse momento, o 
estrangeiro, sem perceber, foi picado pelos Aedes albopictus que floresciam 
na cidade italiana de pouco mais de dois mil habitantes. Agora, o vírus 
circulava entre mosquitos que infestavam as matas, quintais e praças da 
região. Poderia ter ocorrido em alguma região brasileira, bastaria mudar 
o destino do viajante. Nas primeiras semanas de julho surgiram poucos 
casos da doença entre os moradores da cidade. Médicos atendiam os en-
fermos sem desconfiar, ainda, de que se tratava do chikv e, muito menos, 
do surto da doença no território italiano. Nos primeiros dias de agosto, o 
número de pessoas que procuraram ajuda médica com febre, mal-estar e 
dores intensas nas articulações aumentava. Médicos da cidade começaram 
a suspeitar de algo estranho na região. O vírus cruzara o rio Savio que 
separa Castiglione di Cervia de Castiglione di Ravenna. Duas pontes 
conectavam as cidades. Os pouco mais de 1.800 moradores da vila vizinha 
também começaram a apresentar sintomas da doença. O mosquito Aedes 
distribuía o vírus em sua saliva.
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Autoridades da saúde foram informadas a respeito do surto da estra-
nha doença. Em agosto a situação ficara clara: ambas as cidades viviam 
uma epidemia desconhecida. Em pouco mais de um mês, o Aedes transmi-
tiria o vírus para 5% dos moradores em Castiglione di Cervia, e 2,5% em 
Castiglione di Ravenna.113 Os profissionais da saúde tiveram muito trabalho 
na terceira semana de agosto, época do pico da epidemia, quando o número 
de doentes ascendera de maneira preocupante enquanto cientistas faziam 
testes nos sangues coletados em busca de respostas. Moradores que deixaram 
as cidades levaram o vírus para municípios distantes. A doença atingia, de 
maneira tímida, as cidades de Cervia, Ravenna, Cesena e Rimini. O foco 
da epidemia se alastrava para cidades à 50 km de distância.

No final de agosto e início de setembro, o instituto da saúde descobriu 
contra quem estava lidando: o vírus fora isolado e identificado como 
responsável pela epidemia. O contra-ataque poderia ser iniciado. A 
população foi bombardeada com publicidade para combater focos de 
proliferação dos mosquitos. Caminhões desfilavam nas cidades borrifando 
inseticidas nas ruas, praças, matas, jardins e campos. Homens entravam 
nas casas com suas mochilas repletas de inseticida para esguichá-los nos 
quintais. Para cada novo caso da doença encontrado, os esforços se dirigiam 
à vizinhança: nova descarga de inseticida era despejada nas casas vizinhas 
em um raio de 100 metros da residência do doente.

Os esforços foram recompensados. A Itália se livrou da permanência 
do chikv em seus mosquitos Aedes. Esse exemplo mostra como somos 
vulneráveis a chegada do vírus ao Brasil.114 Temos uma população de Aedes 
aegypti que pode recepcionar um turista contaminado pelo vírus. O ocorrido 
na Itália pode perfeitamente ser extrapolado para nosso solo. Seria, assim, a 
próxima provável epidemia brasileira. Nesse caso, teríamos mais um vírus, 
além do da dengue, no mosquito que nos atormenta nos verões. Isso foi o 
que ocorreu no Gabão.

O chikv chegou em Libreville, capital do Gabão, pouco antes da 
epidemia italiana. Em abril e maio de 2007, os casos de chikv já emergiam 
entre os habitantes da cidade.115 Pessoas infectadas, ainda sem sintomas, 
levaram o vírus pelas estradas do interior. A movimentada rota, de pouco 
mais de 500 km, entre a cidade e o país vizinho, Camarões, serviu de passarela 
viral. Viajantes, turistas e comerciantes levaram o vírus para o norte. Como 
o Gabão já era assolado pelo vírus da dengue durante a chegada do chihv, 
surgiam pessoas com sintomas febris ora causados pelo vírus da dengue, ora 
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pelo chikv, e, pior, às vezes por ambos ao mesmo tempo.116 A epidemia do 
Gabão foi causada pelos dois vírus. Cerca de 20 mil africanos desenvolveram 
infecção pelo chik ou pelo vírus da dengue. O vírus caminhou pelas estradas 
e eclodiram surtos em sete cidades.

Enquanto isso, mais turistas das regiões do Oceano Índico retornavam 
doentes, porém, raramente desencadearam epidemias nos seus países. Em 
geral, melhoravam antes de serem picados pelos Aedes locais, exceto os casos 
da Itália e Gabão já descritos. A facilidade de locomoção humana dos dias 
de hoje aumenta o risco da doença chegar ao Brasil. Em 2004, mais de 
um milhão e meio de turistas deixaram as ilhas acometidas de Madagascar, 
Maurício, Reunião, Mayotta e Seychelles. Turistas adoeceram pelo chikv 
na Espanha, França, Itália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Bélgica e 
Inglaterra. A chance de o Brasil entrar nessa lista é grande. Caso a epidemia 
ecloda em nações vizinhas a nossa, o risco do vírus cruzar nossas fronteiras 
será maior. Viajantes da região do Índico retornaram doentes para a Guiana 
Francesa, Guadalupe e Martinica. Porém, não precipitaram epidemias 
nessas regiões. 

Se essa próxima epidemia chegar ao Brasil teremos os noticiários de 
verão recheados de casos do chikv e da dengue. A população brasileira 
lotará os prontos-socorros com sintomas indistinguíveis de ambos os vírus. 
A dúvida de qual vírus acomete o doente irá pairar nos médicos. Todos os 
pacientes serão hidratados e, alguns, internados. O sistema de saúde gastará 
recursos financeiros para realizar exames diagnósticos que diferenciarão 
qual doente deverá ser hidratado com maior vigor: o acometido pela 
dengue. Aqueles infectados pelo chikv ficarão em casa por mais tempo 
devido às dores articulares incapacitantes, o que ocasionará afastamento do 
trabalho e pequeno caos econômico. Pacientes com infecção por ambos os 
vírus surgiram na Índia, em Deli, quando o chikv chegou e encontrou o vírus
da dengue já circulante. No auge da epidemia, alguns pacientes foram 
infectados por ambos os vírus ao mesmo tempo.117

Apesar da confusão diagnóstica que pode ocorrer entre os sintomas do 
vírus da dengue e os do chikv, ainda há outro vírus na Ásia que desponta 
como candidato à pandemia com chegada ao Brasil. E no seu caso, haverá 
maior dificuldade ainda para diferenciá-lo da dengue, pois a sorologia 
para dengue, nos acometidos por esses vírus, acusa erroneamente positiva. 
Isso mesmo, a infecção por esse vírus altera a sorologia da dengue, e, os pa- 
cientes, mesmo sem estar infectados pelo vírus da dengue, têm sorologia 
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positiva. Os médicos pensarão tratar-se de dengue, e isso poderá retardar 
a descoberta viral em nosso território, se aqui chegar. A eminência da 
disseminação desse novo vírus aos brasileiros surgiu em 2007, na Micronésia.

A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL TROUXE A DENGUE

Na Segunda Guerra Mundial, a disputa pelas ilhas do Pacífico, entre 
japoneses e americanos, acarretou migrações maciças de refugiados, 
combatentes e nativos. As ilhas da região se comunicaram através dos 
navios de guerra e material bélico que partiam e chegavam. Acredita-se 
que isso contribuiu para que os quatro diferentes tipos do vírus da dengue 
se disseminassem e se encontrassem nas diferentes regiões. Logo após a 
guerra, os asiáticos teriam maior chance de adoecer por um segundo tipo 
viral, o que coincidiu com o surgimento dos casos de dengue hemorrágica 
em solo asiático.118

NOVO VÍRUS ECLODE NA MICRONÉSIA

Em 18 de abril de 1947, o macaco rhesus número 766 adoece no interior 
da jaula assentada na plataforma construída nos elevados galhos de uma 
floresta em Uganda.119 Por que o macaco estava lá no alto? Pesquisadores da 
Fundação Rockfeller o haviam colocado nas alturas para ser agredido pelos 
mosquitos florestais e adquirir o vírus da febre amarela para estudos. Porém, 
esse animal, dito sentinela, trouxe outra descoberta aos pesquisadores. Uma 
vez febril, foi levado ao laboratório da capital Entebbe, e lá, o sangue do 
rhesus 766 foi inoculado no cérebro de camundongos para que tal vírus 
se reproduzisse. Em dez dias, todas as cobaias, agora doentes, forneceram 
grandes quantidades do vírus então descoberto. O macaco adquiriu a 
infecção nas árvores da floresta de Zika, Uganda, daí o nome que o recém-
descoberto recebeu: vírus Zika.

 Um ano depois, os pesquisadores encontraram o vírus na natureza, 
no interior de uma espécie de mosquito Aedes da floresta Zika. Estava 
confirmado: a doença era transmitida pela picada dos mosquitos do gênero 
Aedes. Portanto, a doença pode se acomodar em qualquer região infestada por 
tal mosquito, ou seja, nos trópicos, inclusive no Brasil. Desde sua descoberta, 
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o vírus Zika não causou epidemias, apenas 14 pessoas foram diagnosticadas 
com a doença em todo o mundo. As sorologias mostram infecções passadas 
em pessoas de nações africanas (Egito, Nigéria, Uganda e Senegal) e asiáticas 
(Índia, Paquistão, Malásia, Indonésia, Tailândia e Vietnã).120 Isso mostra 
que os sintomas da doença causada pelo Zika são leves e passageiros, não se 
fazendo o diagnóstico. Apesar dos poucos casos e a ausência de epidemias 
até aquele momento, essa história estava prestes a mudar em 2007.

Ao norte da Austrália, partindo da Nova Guiné em direção norte, en-
contra-se um conjunto de ilhas, a leste das Filipinas, que formam o Estado 
Federativo da Micronésia. Em um de seus estados encontramos a ilha Yap, 
com cerca de 15 km de extensão e 6 km de largura. Em abril de 2007 
iniciou-se uma epidemia entre os moradores da ilha. Os médicos, no início, 
acharam ser mais uma epidemia de dengue que acometia a ilha: já sofrera 
duas anteriores. Os quatro centros de saúde e o hospital da ilha atendiam 
filas de doentes com febre, dor pelo corpo, dor nas juntas, conjuntivite 
e lesões cutâneas sugestivas de processo viral. Uma provável epidemia de 
dengue ganhava força pelo exame de sangue de três pacientes atendidos: 
sorologia positiva para o vírus da dengue.

Apesar disso, um grupo de médicos não se conformara com o diag nóstico. 
Os sintomas dos pacientes não eram típicos da doença, como os que haviam 
sido vistos nas duas epidemias anteriores de dengue. As sorologias positivas 
foram trocadas pelos médicos, que enviaram amostras de sangue dos doentes 
para um centro de pesquisas no Colorado, eua, em junho, no terceiro mês de 
epidemia. O laboratório americano informou que havia encontrado, em 14% 
das amostras, o rna do vírus Zika, enquanto várias outras amostras revelaram 
sorologias positivas. A epidemia da ilha Yap estava esclarecida.

O vírus deve ter chegado a Yap por viajantes infectados vindos das 
Filipinas, onde sorologias prévias de seus habitantes mostraram a presença 
do vírus Zika pela ilha. O fluxo humano entre as ilhas é grande, e as Filipinas 
abrigam os grandes centros urbanos próximos de Yap. O viajante infectado, 
com vírus no sangue, foi picado pelas espécies de Aedes que habitam Yap. E são 
muitos os focos: a larva ou pupa do mosquito foi encontrada em quase metade  
das coleções de água da chuva, e em coleções de água de mais da metade das 
casas investigadas. Portanto, a ilha, coberta de matas, era um caldeirão para 
epidemias transmitidas pelo Aedes. Porém, foi a dimensão da epidemia que 
mais impressionou.
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Os investigadores visitaram e questionaram moradores da ilha a respeito 
de sintomas anteriores, revisaram prontuários médicos de pacientes atendidos 
ou internados, e coletaram sangue de uma parcela da população em busca de 
sorologia que indicasse infecção prévia. Descobriram que uma boa parte da 
população relatou sintomas semelhantes à doença nos meses da epidemia, 
e muitos nem foram ao médico. Encontraram sorologias indicativas de 
infecção passada durante o pico da epidemia. Após interpretarem os 
resultados estatísticos e cálculos, concluíram que, provavelmente, cerca de 
cinco mil dos quase sete mil moradores da ilha adquiriram infecção pelo 
vírus Zika. A doença deve ter atingido cerca de 70% dos habitantes da ilha: 
a única e maior epidemia até então.

Por ser uma doença com sintomas leves e passageiros, é comum não fazer 
seu diagnóstico. Os pacientes melhoram após poucos dias, e sequer procuram 
o médico. Se forem à consulta médica poderão receber o diagnóstico de 
uma provável virose, bem como o tratamento padrão: repouso, antitérmico 
e hidratação com água e sucos. Exceto no caso de uma epidemia que aflorará 
aos olhos da população e dos órgãos de saúde: nesse caso se empenharão para 
saber qual vírus se alastra pela população. A sorologia positiva para dengue 
atrapalhará as conclusões. Por que a infecção pelo Zika causa a falsa sorologia 
positiva para o vírus da dengue? Ambos os vírus pertencem à mesma família, 
bem como o da febre amarela. Por isso, apresentam algumas semelhanças 
no material genético, o que pode fazer os anticorpos produzidos contra o 
Zika reagirem parcialmente com os exames para dengue.

Se a infecção chegar ao Brasil, teremos diversas sorologias positivas 
para dengue enquanto o vírus Zika se alastra pelo Aedes aegypti brasileiro 
de maneira oculta. Demoraremos em reconhecer sua chegada, que apesar de 
causar desconforto e deixar o doente acamado, não mata. Os casos do vírus 
Zika deverão ser confundidos com a dengue. É provável que o vírus, pela 
abundância de mosquitos, se dissemine pelas ilhas do Pacífico, pelas nações 
da Ásia e África, e chegue à América. Poderá vir por viajante infectado 
ou mosquito transportado nas embarcações ou em aviões. Seria difícil? 
Não, pois isso já ocorreu durante a epidemia de Yap, mas, por sorte, não 
ocasionou epidemia na América. Uma jovem médica voluntária permaneceu 
na ilha de Yap durante a epidemia, na segunda quinzena de junho de 2007. 
Uma semana após retornar aos Estados Unidos, a jovem apresentou febre 
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e sintomas da doença. A sorologia para vírus Zika deu positiva, ou seja, a 
médica se infectou em Yap e veio adoecer já em solo americano quando seu 
sangue apresentou grandes quantidades do vírus.121 Nesse momento, se fosse 
picada pelos Aedes americanos, o vírus passaria a circular e permanecer nos 
mosquitos do novo continente. O Brasil apresenta esse risco, que se eleva 
enquanto aumenta o intenso tráfego aéreo de turistas e as terras conquistadas 
pelo vírus na Ásia, Oceania, África e Pacífico. 

OS PRIMÓRDIOS DA DENGUE

A primeira epidemia descrita de dengue ocorreu em Jacarta, Indonésia, 
em 1779. A doença foi referida como “febre das juntas” em razão das dores 
articulares e ósseas. O vírus levado à Filadélfia ocasionou uma epidemia 
americana com a denominação de “febre quebra ossos”. Somente quem 
teve a dengue sabe o que significam as dores musculares e ósseas da 
doença.122 Hoje, acreditamos que a intensa dor óssea decorre da replicação 
do vírus na medula óssea.
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