~

RESUMO DOS TRABALHOS
APRESENTADOS
~
,
NA PROGRjAJ',1~jAÇAO
CIENTIFICA

~

do-6e c.M06 eópo/tád-i.c.06 en 1992
/tanga
de

de

6- 54 ano-6,

J 5 ano-6,

~c.an

-6~endo

p~oc.edente.6

d-i.6e/tenUM

'top~evaienc.-ia

y 1993.

ia

dei

mayo/t :tMa

g/tupo

que ia

LM

ent/te

tMa

etalÚo

de ataque

med-i.o /tu/tai.

-6~gn~6~c.a,tivM

.6enaian

Ei

a6ec.:tado

en ei.

en pe.Jl.-6onM mayo~e.-6

tendenc.~M

ambo.6 .6exo.6.

de -in6ec.c.-i6n

eótá

po/t .6exo no -inLo.6 eó:tudio-6

o.6c.~ia

de .6e-

e.n:tJle 0.1-4%

en

eM d-i.6e/tente.-6c.omun~dadeó.
Lo.6 eótud.<.o-6 ec.ol6g~c.o.6
tenc.~ale.6
(/tat6n
~a/l).

/te.-6eJl.voJtio.6 na.tuJLaie.-6 dei

algodone/to)
S~n

emba/lgo

U-6tJúbuc.~6n
utá

o.t/to.6 /toedo/teó

g-i6n
en ia

geog/tá6~c.a

de io-6
en io.6

b/tev-ic.auda

eótá

NoJt.te de Su/t-Am~c.a.
potenc.~dad

de ~

de /toedo/te.-6

v-útu.6 GuanaJl..{..t.o; ei
b/tev~c.auda

p/tevaienteó

a -6u6!Ú1l ia

d-í-6tJtibu,[do

-6.<.l y ei. Z.

do.6 eópec.~eó

y ei. Zygodontom~

~on.tJLa/lon -6U-6c.epübie-6

:on~

~mplic.an

~n6ec.c.-i6n

/toedo/tu

Uano-6

en ia
v-ilLal.

/teóe/tvoJtio

venezoiano.6,

di-6tJtibu-ido

deóde

E-6ta ~tJúbuc.-i6n
e.m.inac.~6n

(Rat6n

dei.

S.igmodo n af.-6toni
de ia

zona

Lo.6 anili-6~

Guyana

t-iene

c.ana de az~

endém~c.a.6e

~nd-i.c.an

ei

c.omo po-

de

que ei. S.

enia
al-6-

y NoJt.te dei. B/ta-

Su/t de Co.6ta
obv~

R-ic.a y /t~

~mIJlic.ac.ionu

v..úl.U-6 GuanaJl..{..t.o.

MESA REDONDA: VJ: OOSES EMERGEN"l'hS
Relator da Reuní!o: EliBabethC. de Oliveira Santos. FHS-Instituto E,androChaaas.Br 316. ti 7
s/no Ananindeua.Pi, CEP-67030-000. FoneTelífax (091)255-2003.
Tel 255-0448.

I N'r RODlJC.nO
O presidente
da mesa ressaltou a 1.mJX)rtâncía do tema. conceítuando
como emer~entes. aquelas viroses de detecção recente~ ai}sim COOlO
outras
já conhecidas anteriormente
e que retomam a-pÕsum ~ríodo
de ausência.
chamando a atenção para o desenvolvimento
de novas
tecnologias
.laboratoriais,
que pe~item diagnósticos
diferenciaj.s
mais rápidos e a
~ca
por novos al(entcs causadores de doenças. As altAraçõe13 ambientais
foram
regj~tradaa
como fatores
predjBIX>nentes d1:1s DItldanças no
com"[X>rtamento de patógenos, do resurgimento de unB~ e da emergência de
outros -A necessidade de um estreito
relacionamento entre a clínica
e o
laboratório
foi considerada fundamental para o diappóstj.co dos agentes
emergentes.
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NOVOARmA VIRUS PATOOENlm~ lSOIAOO 00 BRASn.T.Madia de Souza. Inst.Adolfo
Lutz_Av_Dr_Arnaldo. 355.
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o vír\lB
Sabiá -SPH-1.14202 é o primeiro arena vírus isolado
em nosso
país.
patogênico
para o homem. trabalho desenvolvido
~la
Seção de
Vírus
Transm. por Artrówdos
do Inst.A.L\.1tz da Sec.de Est.da Saúde de
São Paulo. Caso mltoctone de uma paciente que em novembro apresentou
mal estar. resfriado
crônico e ~rda de ~so. Em janeiro febre,
tosse,
dores no corpo e exantema no
tórax,
dor abdominal~ vômito
e
sonolência. Hospitalizada
com febre" exantema e hi~remia
do orofaringe,
vômitos,
diarréia
com sangue e tremores; agravamento C<D ictéricia~
çonvulsões,
hematêmese,
sangramento
vaginal, hematomas difuBos.e
tremores
das extremidades. Na lrl'I evoluiu para coma profundo
e shock
irreversível.
Obito em 16 de ,janeiro, atestando: edema pulmonar difuso
e congestão com hemorragia intraparênquima~
congestão' hepática
com
focos hemorrágicos; edema rena]; baço aumentado e congesto e intensa
hemorragia gastrointestinal.
Amostra de sangue, foi
inoculada
em
camundongos albinos "swiss".
recém-nascidos,
que desenvolveram no 132
dia,
incoordenação
motora,
letargia
e trenM:>res- fo:nviado para
o
Instituto
Evandro Chagas, Belem-Pará e à Yale Arbovirus Research Unit
rYARU) e U. S. Army Medical Research Institute
of Infectious
~seases
para caracterização.
Fixação de complemento,
.IDnmOfluorescência
e
.Neutralização
realizados
com o vírus SPH 114202, chamado de Sabiá
(local onde De encontrava a paciente quando adoeceu), revelaram um novo~bro
do complexo Tacaribe
do gênero Arenavil"\1B[lJEstudo
da
filogenética
molecular de 250 nucleotídeos do RNA do víl"\1B Sabiá,
foi
comparado pela Dra. Rico-Hesse. com o de outros cinco vírus do complexo
Tacaribe: Junin, HachuJX), Guanari to, Tacaribe e Pichinde [2), e ~rmi t iu
verificar
uma divergência
de 56% entre o vírus
Sabiá comparado ao
Junin"
Hachupo e
Guanarito,
arenaYÍr\ls
causadores
de
febre
hemorrágica[4,5],
confirmando o vírus Sabiá como distinto
dos outros
vírus
do Complexo 'l'acaribe ~togênicoD para o h(BlleDl~e sugere que ele
esteve
(~ireu.lancio por um longo tempo em 11m nicho ecológico
ainda
desconhecido.
Um técnico se infectou,
e foi diagnosticado
através
de
soro .conversãoOs sintomas foram semelhantes aos descritos
em
infecções
por outros arenavírus causadores de Febres Hemorrágicas[31.
Junto com a Seção de Hicroscopia fo~letrônica-IAL" foi feito um estudo da
morfologia
e morfogênese deste vír\lS
em tecidos
e em lIrina
de
camundongos experimenta~nte
infectados,
essa última colhida
4 dias
pÕs--inoculação" onde foram observadas partículas
com morfologia similar
a dos arenaviru8Em cortes finos foram visualizados:
processo de
matlIração
"JX)rbrotamento" presença de estruturas
seme:lhantes a areia"
eletron
densidade do envelope viral
ao 1.ado de pro.ieções em forma de
espículas[61.
Ressaltamos a imlX>rtância do diagnóstico
laboratorial,
e
de alto nível de segurança na mani~lação dos espécimes BW3peitos, para
que se venha a detectar
este e outros vírus emergentes.
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VIRUS

Bra~
Além dof~ rotavírus"
novos agentes virais
assumem relevâncid no conte)
das diarreias"
graças à implementacão de técnicas
sorológicas
moleC11Jares.. e da microscopjii eletrônica,
q~e facilitam
o traba:
diagrlóstico.F"m
estudos realizados
por Brown no Canadá (1),
adenovírus
40 e 41 -considerados
a segunda mais imIX>rtante causa
gastroenteri te viral
entre crianças menores de Z anos -e o ti po ~
revelaram uma uma. incidência
res~ctivamente
de 38%"16,9%, e 18% pari
tilX> 31. Na Guatemala, Cruz e cols (2) obtiveram. um percentual de 2:
% de ~sitividade.
enquanto que a nível hospitalar,
foi
de 14%.
Brasil,
~ite
e cola
(3) demostraram a presença dos adenovíJ
entéricos
em 1.9% dos casos diarl-eicos e em Belé.
esse ~rcentl
foi
de 2_37% (dados não publicados).A
~rtância
da família
(
Norwalk vírus reside na gênese de surtos de gastroenterite
epidêmic
acometendo adultos e crianças em idade escolar. Trabalhos no
Centl
for
Di.sease Controls
(COC) (4).
demostraram a ocorrência
desl
agentes em 42% dos surtos de gastro-enteri
te ocorridos em navios
turismo.
escolas.
restaurantes"
hospii~ais,
piscinas
e parques
recreação. A transmissão se dá por água contaminada, alimentos e fnr
do mar. e sua disseminação ~s80a a ~ssoa- Os sintomas clínicos:
náuseas ~ vÔIDitos, diarréia"
dores abdC8inais, CC8 duração em média
um a três
dias -Os
astrovírus
de 25 a 28 nm, sido associado
p,aatroenterj. tes infantis
em enfennariaa ~diátricas
e asi los ~ tanto
pacientes
como no "staff".
No Japão, em uma escola, a taxa de ata
desses agentes foi de M.2%~observando-se uma infecção
primária.
alunos e professores"
e outra secundária nos familiares"
ocorrendo
1/3 desses ú].timos (5). Os coronavírus.
são causa de diarréia
en
animais"
e foram detectados tanto em }nJInanos siDtC8átjcos
como
aasintomáticos.
Os Torovírus~ gentes de diarréia
entre bovinos"
fo
identificados
em fezes humanas, POrBn, anticorpos para um tipo
torovírus
(Breda) não foi detectado no soro de 100 britânicos
(6).
reserva
dos índios Arizona foi observada a presença de antígenos
p
pestivírus
nas fezes de 30 criança..CJcom gastroenterite
(7)" e estu
soro]ôgicos
realizados
também no Arizona, Maryland e Perú sugerem
30% -50% das criqnçaa e adultos tiveram contacto com esse agente se
os menores de 2 anos os mais suscetíveis.
No Brasil,
foram detecta
os picobirnavírus
relac ionados com animais (8),
infectando
human
porém
sua
pat.ogenícidade
ainda
não
está
comprovada. Estu
colaborativos
realizados
com o Centers for Díseaae Control
(CD
Atlanta,
demostraram que a taxa de prevalêncía
de anticorpos
~
Norwalk vírus
em comunidades indigenaa da Amazônia variam de 39%
100%. Em crianças de Belém. (Pa), cu.los soros foram colhidos no 6Q, 1
24Q e 36Q meses de vida" houve um aumento progressivo
desses níve
que permaneceram elevados até os 36 meses-Testadas quanto à prese

ne
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