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Abstract

Resumen

Sanitation services play a critical role in controlling transmission of numerous waterborne
pathogens, especially viruses that cause acute
gastroenteritis and hepatitis. The viral agents
with the greatest public health impact are hepatitis A virus, rotaviruses and noroviruses, adenoviruses, and enteroviruses, contaminating many
Brazilian aquatic ecosystems. Heavy circulation
of viruses in the environment has been related
to inadequate local sanitary conditions, including incomplete coverage of services or inefficacy
of conventional technologies in eliminating or
reducing the viral load in water or sewage. This
study reviews the relations between virology,
health, and sanitation, emphasizing the epidemiology of waterborne viral infections and their
public health impact.

Os serviços de saneamento básico têm papel fundamental no controle da transmissão de diversos
agentes patogênicos de veiculação hídrica, especialmente vírus responsáveis por causar gastroenterites agudas e hepatites. Entre os agentes virais
de maior impacto para a saúde pública, podem ser
destacados os vírus das hepatites A, os rotavírus e
norovírus, adenovírus e enterovírus, os quais são
responsáveis pela contaminação de diversos ecossistemas aquáticos brasileiros. A alta circulação
de vírus no ambiente vem sendo relacionada às
condições sanitárias inadequadas das comunidades, incluindo a falta na cobertura de serviços ou
ineficácia de tecnologias convencionais na eliminação ou redução da carga viral presente na água
ou no esgoto. Este estudo aborda uma revisão das
relações entre virologia, saúde e saneamento, enfatizando a epidemiologia das infecções virais de
transmissão hídrica e o impacto na saúde pública.

Virology; Basic Sanitation; Waterborne Diseases

Virologia; Saneamento Básico; Doenças
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Introdução
A virologia ambiental compreende um extenso
campo de pesquisa, possuindo interface com
políticas públicas específicas, tais como: saneamento, recursos hídricos, gerenciamento costeiro, vigilância sanitária e epidemiológica 1.
Os vírus entéricos ou de disseminação entérica são frequentemente alvo de investigações
no ambiente e pertencem a diversas famílias e
gêneros, estando associados a diferentes quadros
de doenças infecciosas (Tabela 1). O termo “vírus entéricos” representa todos os grupos virais
presentes no trato gastrointestinal humano e
que, após transmissão fecal-oral, podem causar
infecções em indivíduos susceptíveis. São vírus
de simetria icosaédrica, não envelopados e altamente resistentes às condições desfavoráveis do
meio ambiente 2.
Os norovírus (NoV) constituem os principais
agentes virais entéricos responsáveis pelos surtos
de gastroenterite de veiculação hídrica no mundo, seguidos pelos adenovírus (AdV), echovírus e
vírus da hepatite A (HAV) 3. O rotavírus do grupo
A (RV-A), considerado o principal responsável
pela gastroenterite infantil aguda, também tem
sido relacionado a diversos surtos de gastroenterite de veiculação hídrica 1,2.
Pacientes com gastroenterites ou hepatites
virais excretam de 105 a 1013 partículas de vírus
por grama de fezes 2,4 e, portanto, esses patógenos estão presentes em altas concentrações em
águas residuárias, principalmente em regiões
endêmicas ou quando ocorrem surtos na comunidade 2.
O saneamento básico tem papel fundamental no controle da disseminação desses vírus no
ambiente, diminuindo os riscos de transmissão.
Diversos estudos têm demonstrado as correlações entre a falta de saneamento, incluindo
acesso à água potável e esgotamento sanitário,
com o aumento das taxas de morbidade e mortalidade por doenças infecciosas, sobretudo a
diarreia infantil 5,6,7,8,9.
O Brasil ainda enfrenta um problema histórico em termos de distribuição e acesso aos serviços básicos de saneamento, principalmente
esgotamento sanitário 10,11,12. As desigualdades
no acesso aos serviços de saneamento básico
causam impacto negativo à saúde pública, principalmente nas populações de baixa renda ou
vulneráveis que vivem na periferia das grandes
cidades 6,8,13,14.
A gestão integrada em saúde, incluindo a
universalização do acesso aos serviços básicos
de saneamento e a melhoria das condições de
salubridade ambiental, é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. Os determi-
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nantes socioambientais que afetam a qualidade
do meio ambiente e a epidemiologia das infecções virais serão discutidos no texto, recorrendo
aos dados de pesquisas recentes realizadas no
país e ao impacto desses estudos na orientação
de políticas públicas de prevenção e promoção
da saúde.

Tratamento de água e esgoto no Brasil
As doenças infecciosas de transmissão hídrica,
notadamente as doenças diarreicas e as hepatites
virais, ainda representam um sério problema de
saúde pública, afetando, principalmente, crianças dos países em desenvolvimento 15. No Brasil,
segundo estimativa da Organização Mundial da
Saúde (OMS), os fatores ambientais são responsáveis por 19% do total de doenças que afetam o
país e por 5,4% do acometimento por doenças
diarreicas 16.
Embora sejam intrínsecas as relações do papel do saneamento adequado na melhoria da
qualidade de vida e da saúde da população, o
Brasil ainda apresenta um déficit histórico em
termos de cobertura de serviços básicos de saneamento. Nos últimos anos, ocorreram avanços
significativos dos investimentos em saneamento,
sobretudo na cobertura da população aos serviços de água potável, mas o mesmo não foi verificado para a oferta de serviços de esgotamento
sanitário (Tabela 2) 12. No Brasil, apenas 37,9%
dos esgotos produzidos passam por algum processo de tratamento antes de serem descartados
no ambiente, revelando o crônico problema da
falta de saneamento básico no país.
É importante enfatizar que, mesmo nas regiões com melhores índices de cobertura de serviços de saneamento, ainda persistem grandes
diferenciais intrarregionais e intraurbanos 8. As
regiões Norte e Nordeste do país são as que mais
sofrem com a falta de serviços de esgotamento
sanitário adequado e também as que apresentam as maiores taxas de mortalidade por doenças diarreicas agudas em menores de cinco anos
de idade (Departamento de Informática do SUS.
Sistema de Informações de Mortalidade. Mortalidade Proporcional por Doença Diarreica Aguda
em Menores de 5 Anos de Idade. http://tabnet.
datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2011/c06.def,
acessado em 20/Fev/2013). Há uma forte correlação entre o acesso à cobertura e os níveis de
renda da população. Enquanto nos domicílios
com rendimento médio mensal de mais de cinco
salários mínimos os índices de cobertura chegam a 75,6%, nos domicílios com renda média
mensal de até 1/2 salário mínimo, os índices de
cobertura são de 41% 17.
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Tabela 1
Vírus detectados em ecossistemas aquáticos e doenças associadas.
Gênero (genoma)

Nome popular

Enterovirus (RNAfs)

Hepatovirus (RNAfs)

Doenças associadas

Poliovírus (PV)

Paralisia, meningite, febre

Coxsackievírus A/

Meningite, febre, doença respiratória, doença das mãos, pés e boca,

Coxsackievírus B

miocardites, anomalias do coração, diabetes

Echovírus

Meningite, febre, doença respiratória, gastroenterite

Vírus da hepatite A (HAV)

Hepatite

Rotavírus (RV)

Gastroenterite

Norovirus (RNAfs)

Norovírus humano (HuNoV)

Gastroenterite

Hepevirus (RNAfs)

Vírus da hepatite E (HEV)

Hepatite

Astrovírus humano (HAsTV)

Gastroenterite

Rotavirus (RNAdf segmentado)

Mamastrovirus (RNAfs)
Mastadenovirus (DNAdf)
Polyomavirus (DNAdf)
Alphatorquevirus (DNAfs)
Kobuvirus (RNAfs)

Adenovírus humano (HAdV)

Gastroenterite, doença respiratória, conjuntivite

Poliomavírus humano (JCPyV)

Leucoencefalopatia multifocal progressiva, doenças do trato urinário

Torque teno vírus (TTV)

Desconhecida/Hepatite

Klasse vírus

Gastroenterite

df: dupla fita; fs: fita simples.
Fonte: modificado de Bosch et al. 2.

Tabela 2
Níveis médios de atendimento de água e esgoto dos prestadores de serviços participantes do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS). Brasil e regiões, 2010.
Região

Índice de atendimento com rede (%)
Água

Tratamento de

Coleta de esgoto

Total

Urbano

Norte

57,5

Nordeste

68,1

Sudeste

esgoto gerado
(%)

Total

Urbano

71,8

8,1

10,0

22,4

87,1

19,6

26,1

32,0

91,3

96,6

71,8

76,9

40,8

Sul

84,9

96,0

34,3

39,9

33,4

Centro-oeste

86,2

95,3

46,0

50,5

43,1

Brasil

81,1

92,5

46,2

53,5

37,9

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 12.

A falta ou ineficácia dos serviços de esgotamento sanitário contribui para agravar os níveis
de degradação dos ecossistemas aquáticos e a
disseminação viral no ambiente. Vírus entéricos
representam riscos potenciais à saúde quando
estão presentes nesses ecossistemas 2, principalmente por apresentarem baixa dose infecciosa (1
a 100 partículas virais podem causar infecção em
indivíduos susceptíveis quando da ingestão ou
contato com a água contaminada) 18.
Tecnologias convencionais baseadas no tratamento biológico de esgotos removem somente
cerca de 20 a 80% dos vírus entéricos presentes

no esgoto bruto, permitindo que uma carga viral
significativa seja disseminada nos corpos hídricos 19. Cargas virais da ordem de 102-108 cópias
de genoma por litro de esgoto tratado foram
observadas em diversas estações de tratamento de esgoto (ETEs) no país 20,21,22,23,24,25,26. Alguns desses estudos demonstram que mesmo a
cloração, que tem sido o processo mais utilizado no Brasil para promover a desinfecção final
de esgotos, não tem sido efetiva na remoção viral 23,27. A cloração ainda é a tecnologia mais
barata e não necessita de manutenção ou treinamento especializado para a aplicação. Dados
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mais recentes demonstram que os vírus seriam
mais efetivamente removidos pelos sistemas
com níveis de tratamento mais avançados, tais
como biorreatores de membrana (MBRs) 27,28 ou
precipitação por coagulação 29. Outros processos
de desinfecção como ozonização ou luz ultravioleta (UV) também são descritos como mais efetivos na remoção de vírus em ETAs 27,30,31.
A contaminação crescente dos recursos hídricos gera um ônus para o sistema público de
abastecimento de água, uma vez que tratamentos cada vez mais sofisticados devem ser utilizados para promover a potabilidade da água.
Quanto maior o nível de poluição das águas utilizadas para abastecimento, menor a eficiência de
remoção viral, que está relacionada com a presença de materiais particulados ou sólidos em
suspensão na água 18. Processos de desinfecção,
como a UV, frequentemente são necessários para
a completa inativação viral 18, podendo ser utilizados em ETAs. Em nível individual, a utilização
de filtros caseiros auxilia no processo de purificação da água, embora a eficiência desses filtros na
remoção viral dependa do tipo de meio filtrante
utilizado, dado que os vírus são partículas com
tamanhos de 20-300nm de diâmetro.
A falta de incentivo para o estabelecimento
de tecnologias mais avançadas se deve aos custos de investimentos necessários para a expansão das redes de tratamento, dada a necessidade
de maior aporte de recursos para a implantação,
operação e manutenção dos sistemas. No entanto, escolhas baseadas em critérios econômicofinanceiros podem contradizer o interesse público em termos de bem-estar e saúde pública.
As dificuldades técnicas e financeiras não deveriam representar barreiras, mas incentivos para
o desenvolvimento mais equitativo e sustentável do meio ambiente. Enquanto os serviços de
saneamento básico não se universalizarem e as
ETEs de tratamento de esgotos convencionais
não eliminarem os vírus dos efluentes tratados, a
disseminação viral no ambiente agravará o problema da falta de qualidade sanitária das águas,
implicando em riscos para a saúde pública.

Disseminação viral em ecossistemas
aquáticos brasileiros
RV
Os RV são descritos dentro do gênero Rotavirus
que inclui, pelo menos, sete grupos (A-G) e que
podem ser distinguidos com base nas suas relações antigênicas e nos padrões de migração dos
segmentos de RNA dupla fita em eletroforese em
gel de poliacrilamida 32. Os RV-A são os princi-
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pais agentes responsáveis pelas gastroenterites
que acometem crianças menores de cinco anos
de idade em várias regiões do mundo 33,34. São
classificados em sorotipos ou genótipos G (Glicoproteína) e P (sensível à protease), sendo, atualmente, reconhecidos 27 genótipos G e 35 P 33.
Em março de 2006, uma vacina de RV-A atenuado G1P[8] (Rotarix, GlaxoSmithKline, Rixensart, Bélgica) foi introduzida no calendário nacional de imunizações 32,35. Os efeitos positivos
da vacinação contra RV-A sobre a redução das
taxas de morbidade e mortalidade no Brasil e em
países em desenvolvimento têm sido observados 33,35, embora alguns estudos apontem para
a complexidade dos padrões de evolução desses
vírus após o período de pós-vacinação, no qual
alguns genótipos de RV-A estariam emergindo
ou reemergindo 36,37,38. A emergência de genótipos não usuais pode estar associada a flutuações
genotípicas naturais, ocorrendo até mesmo em
países que não possuem programas de vacinação
universal 32.
O monitoramento ambiental tem sido uma
ferramenta útil para avaliar o impacto do programa de vacinação na circulação de RV-A em alguns
países 20. A maior frequência de RV-A vem sendo
detectada em águas de rios, esgotos, lagoas urbanas e córregos poluídos em cidades com grande
adensamento populacional, como São Paulo e
Rio de Janeiro, com frequências de detecção variando de 20 a 100% 20,23,39,40,41,42. Recentemente,
o RV-A foi detectado em 100% de amostras de
esgoto bruto e em 71% em esgoto tratado de uma
ETE no Rio de Janeiro 20, superando as taxas de
detecção para outros vírus de disseminação entérica nos afluentes dessa mesma ETE 24. Neste
estudo, foi observada a predominância dos genótipos G2 e P[4], sem a ocorrência de cepas de
origem vacinal 20. Além disso, não foi encontrada
uma variação sazonal de RV-A detectado ao longo de um ano nas águas residuais do Estado do
Rio de Janeiro 20, ao contrário de outros estudos
internacionais demonstrando que a ocorrência
de RV-A é predominante nos meses de inverno 29.
A ausência de um inverno rigoroso ou de grandes
variações na amplitude da temperatura ao longo
do ano no Rio de Janeiro poderia justificar esses
resultados.
Em regiões rurais ou próximas a florestas nos
rios da Região Amazônica, a presença de RV-A foi
predominante sobre os outros vírus gastroentéricos 43. Entretanto, a frequência de detecção de
RV-A foi menor na área rural (28%) comparada
aos resultados obtidos na área urbana (62%)
daquela região 43.
A predominância dos RV-A em relação a outros vírus de disseminação entérica também foi
observada nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas
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(Rio de Janeiro), com 24% de positividade do total de amostras pesquisadas e em 50% de amostras que estavam dentro dos padrões de balneabilidade, de acordo com a análise de coliformes
fecais, demonstrando que padrões de monitoramento bacterianos não são adequados para avaliar o nível de contaminação viral em amostras
ambientais 40.
Uma questão importante na epidemiologia
das infecções por RV refere-se ao potencial de
transmissão zoonótica. A transmissão interespécies de RV humanos e suínos foi apontada em
um estudo conduzido em Belém (Pará), com a
detecção de segmentos do gene VP6 pertencentes à RV-C de suínos causando gastroenterite em
crianças que viviam em contato próximo a esses
animais naquela região 44.
NoV
Os NoV pertencem ao gênero Norovirus e à família Caliciviridae e são transmitidos principalmente pelo contato pessoa a pessoa, por água
e alimentos contaminados, sendo os principais
responsáveis por surtos de gastroenterite aguda recorrentes em hospitais, escolas, asilos,
restaurantes e cruzeiros de viagens, infectando
e causando doenças igualmente em crianças e
adultos 3,45.
Os NoV são classificados dentro de cinco genogrupos (GI-GV), três dos quais representam
vírus que infectam humanos (GI, GII e GIV) e
dois que infectam bovinos e murinos (GIII e GV,
respectivamente) 45. Os genogrupos são subdivididos em 35 genótipos (8 GI, 21 GII, 3 GIII, 2 GIV
e 1 GV), e a variabilidade genética é alta quando
comparada a gêneros de outras famílias de vírus
com genoma de RNA 46. Os NoV GII.4 são prevalentes em surtos de gastroenterite ao redor do
mundo, incluindo o Brasil 47,48,49. Estudos têm
demonstrado que os NoV GII.4 acumulam mutações ao longo do tempo na sequência nucleotídica do gene que codifica a proteína VP1, o
qual permite evasão da imunidade na população
humana 47.
Os NoV são amplamente disseminados em
diversos ecossistemas aquáticos brasileiros
21,23,24,40,43,50, embora, em geral, tenham sido detectados em menores taxas quando comparados
aos RV-A em águas residuárias do Rio de Janeiro
(15 a 45% de positividade contra 20 a 100% para
RV-A) 23,24, na Lagoa Rodrigo de Freitas (18% de
positividade contra 24% de RV-A) 40 e em rios da
Bacia Amazônica (5,8% de positividade contra
44% de RV-A) 43.
As mais altas frequências de detecção de NoV
vêm sendo detectadas em águas residuárias urbanas e hospitalares da cidade do Rio de Janeiro,

com predominância do genótipo GII.4 21,23,24. A
prevalência de NoV GII também foi observada em
diversos ecossistemas aquáticos de Florianópolis
(Santa Catarina), com predominância do GII.4 e
do GII.2 50. Os resultados estão de acordo com
outros estudos que verificaram a prevalência do
genótipo GII.4 em amostras clínicas de diversas
regiões brasileiras 48,49, incluindo variantes desse
genótipo que estão associadas a diversos surtos
de gastroenterite provocados por NoV mundialmente 47,49. No entanto, o perfil epidemiológico
pode variar conforme a região. Mais recentemente, NoV GI foi prevalente sobre o GII em amostras
de águas costeiras analisadas na Região Sul (NoV
GI 7,5%; NoV GII 4,5%) 51.
Melhorias das condições de saneamento básico, assim como práticas de higiene adequadas
constituem medidas preventivas importantes
contra infecções por esses patógenos 45, principalmente pela ausência de tratamento específico
ou vacina disponível comercialmente 45.
HAV
O HAV pertence à família Picornaviridae e é
transmitido primariamente pela rota fecal-oral,
diretamente de pessoa a pessoa ou por água e
alimentos contaminados. Embora a vacinação
seja uma medida eficaz na prevenção contra as
infecções por HAV, a prevalência da infecção está
associada às condições sanitárias e socioeconômicas das comunidades, sendo a hepatite A endêmica na América Latina 13,14,52.
Mesmo com o progressivo declínio das taxas de mortalidade e morbidade por infecção do
HAV no Brasil, 51.756 casos foram notificados no
período de 2007 a 2013, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) do Ministério da Saúde (Hepatites Virais.
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/
tabnet?sinannet/hepatitesvirais/bases/hepabr
net.def, acessado em 10/Fev/2014). No ambiente, o HAV tem sido verificado em grandes proporções em ecossistemas de regiões com cobertura
de saneamento inadequado, como rios da Bacia
Amazônica 53 e em lagoas e águas residuárias de
grandes cidades urbanas, principalmente Rio de
Janeiro e São Paulo 22,23,54,55,56.
No caso da Região Sudeste, particularmente
no Rio de Janeiro, a maior incidência de infecções por HAV ou taxas de prevalência anti-HAV
ocorrem nas populações com menores níveis de
renda ou acesso a serviços de saneamento básico
inadequado 13,14. A falta de planejamento urbano
e as condições climáticas também podem afetar
os padrões epidemiológicos da doença na região.
Foi observada uma maior incidência das infecções por HAV durante os meses mais quentes e
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chuvosos do ano 57. Picos de concentrações de
genomas de HAV também foram observados em
esgotos do Rio de Janeiro nesse período 22,55, demonstrando que a abordagem ambiental é útil
em estudos epidemiológicos.
No Sul do país, estudos conduzidos em Florianópolis (Santa Catarina) também demonstraram a contaminação por HAV e outros vírus
gastroentéricos em águas superficiais, incluindo
águas de recreação (lagoas e oceanos), assim como água potável não tratada, com taxas de detecção variando de 8 a 16% 58. Entretanto, estudos de
viabilidade das partículas virais não detectaram
HAV com potencial infeccioso, embora o potencial de infecciosidade tenha sido observado para
os outros vírus analisados, como RV-A e HAdV 58.
A problemática dessa contaminação aumenta devido à tradição da região de Santa Catarina no cultivo de bivalves filtradores, tais como
ostras, mariscos e mexilhões, sendo a principal
produtora nacional. Bivalves são moluscos filtradores que retêm e acumulam vírus presentes em
águas contaminadas, de modo que o consumo
cru desses alimentos tem sido responsável por
um grande número de surtos de gastroenterites
e hepatite em todo o mundo 2. O HAV tem sido
detectado em ostras (Crassostrea gigas) cultivadas em fazendas marinhas dessa região com frequências de 31 a 79% 59.
Na Região Norte, onde apenas 22% dos esgotos coletados passam por algum tipo de tratamento, o percentual de detecção de HAV foi de
92% em rios da Bacia Amazônica cujos afluentes
se situam próximos a áreas de urbanização desordenada e sem planejamento 53. As cargas virais
observadas atingiram de 60 a 5.500 cópias de genoma por litro de água 53, demonstrando uma
elevada quantidade de vírus disseminados nesse
ambiente. É importante observar que essas taxas
são superiores àquelas verificadas em águas superficiais das regiões Sul 58 e Sudeste 56. Esses dados corroboram dados clínicos que demonstram
uma maior incidência da infecção na região do
Amazonas (93,8/100 mil habitantes) comparada
à média brasileira (11,2/100 mil habitantes) 60.
Além da vacinação, a melhoria no acesso aos
serviços de saneamento básico poderia contribuir para diminuir os riscos de transmissão do
HAV, particularmente em regiões que ainda são
altamente endêmicas.
AdV
Os AdV pertencem à família Adenoviridae, no
gênero Mastadenovirus, e são vírus não envelopados, com genoma de DNA dupla fita linear 61. Existem 51 sorotipos de AdV humanos que
podem ser subdivididos em 6 espécies ou sub-
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grupos (A a F) com base na sorologia ou análise
do genoma 61. A espécie F (sorotipos 40 e 41) é
responsável pela maioria dos casos de gastroenterite na população 61.
Os AdV infectam uma grande diversidade de
espécies, possuem tropismo variado, infectando vários sítios mucosos, incluindo o trato gastrointestinal, respiratório, geniturinário e superfícies oculares 61 e não apresentam sazonalidade
24,54,58,62. Adicionalmente, são mais resistentes
do que outros vírus entéricos aos processos de
desinfecção de água e esgoto 4.
A experiência brasileira tem demonstrado
que os AdV estão amplamente disseminados no
ecossistema aquático, incluindo a detecção de
sorotipos gastroentéricos 40, 41 e respiratórios
(sorotipo 2) 23,24,43,51,54.
Em águas residuárias e águas superficiais
contaminadas, a frequência de detecção de AdV
tem sido sempre superior a 55% 23,24,43,51,54,58,62.
Estudos que analisaram a infecciosidade das
partículas de AdV demonstraram 50% de viabilidade em água potável clorada 58 e 100% em lodo de esgoto 62. Recentemente, AdV infecciosos
foram detectados em água clorada de abastecimento público no Estado de Santa Catarina,
demonstrando a resistência dos mesmos ao processo de tratamento 63. A detecção de AdV em
ostras cultivadas na Região Sul do país também
confirmou sua prevalência (100%) em relação
aos RV-A (8%) 58.
Devido às altas frequências de detecção dos
AdV em diversos tipos de ecossistemas aquáticos, a ausência de sazonalidade e a sua resistência aos processos de tratamento de água e esgoto,
esses agentes têm sido considerados como bons
indicadores para avaliar a contaminação viral
humana no ambiente 63,64,65.
Outros vírus como JC polioma vírus [JCPyV]),
colifagos e bacteriófagos também vêm sendo
avaliados como potenciais indicadores de contaminação em diversas matrizes ambientais
24,62,64,65,66. Entretanto, as facilidades na detecção dos AdV, que incluem seu isolamento em
uma diversidade de cultivos celulares permitindo estudos de avaliação de risco, assim como
sua estabilidade no ambiente, podem favorecer
sua escolha 4,20,62,64,65, embora ainda não exista
um consenso sobre um marcador ideal. Estudos nesse campo estão sendo realizados a fim de
preencher as lacunas existentes sobre essa questão no país 24,54,58,62,66, principalmente porque
o uso de indicadores microbiológicos tradicionais utilizados para predizer a contaminação da
água por poluição fecal humana (p.ex.: coliformes totais, fecais ou termotolerantes) é limitado
para avaliar o nível de contaminação por vírus
entéricos 56,64,65,67.
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Outros vírus
Em relação à pesquisa de enterovírus (EV), mais
especificamente poliovírus PV (família Picornaviridae, gênero Enterovirus), é importante salientar que a vigilância ambiental tem sido preconizada pela OMS como uma importante ferramenta para avaliar a circulação de cepas vacinais e o
possível surgimento de poliovírus derivados da
vacina (VDPV) 68.
A erradicação da poliomielite no Brasil em
1989 foi resultante de um intenso programa de
vacinação que utilizou a vacina oral de PV atenuado (VOP – cepa Sabin). Após a aplicação oral,
os PV atenuados se replicam no trato gastrointestinal onde mutações e recombinações podem
ocorrer 68. Como resultado, subpopulações contendo fenótipos virais alterados podem emergir,
os quais podem incluir características de neurovirulência similares àquelas apresentadas pelos
PV selvagens 68. Amostras que apresentam mais
do que 1% de diferenças nucleotídicas quando
comparadas à cepa Sabin correspondente são
chamadas VDPV 71.
Um estudo conduzido com amostras de esgoto coletadas na cidade de São Paulo (1999-2001)
demonstrou que nenhuma das amostras de PV
vacinal isoladas era recombinante, e nenhum
VDPV foi isolado durante o período do estudo,
demonstrando que a vacina e as taxas de cobertura vacinais têm sido adequadas 69.
Recentemente, EV também foram detectados em 100% de amostras de esgoto bruto e em
46% de esgoto tratado em diversas ETEs de São
Paulo 70. No Rio de Janeiro, os EV foram recentemente pesquisados ao longo de um ano (20112012) em amostras de esgoto de uma grande
ETE da cidade e foram detectados em 87% das
amostras analisadas 71. Dos EV detectados,
29,6% foram caracterizados como PV vacinais
ou Sabin-like, demonstrando a importância do
monitoramento ambiental como instrumento
útil de avaliação do Programa de Erradicação
Global da Poliomielite da OMS 71.
A emergência ou reemergência de novos
agentes virais, como os klasse vírus 72 e os Torque
Teno Virus (TTV) 73, bem como daqueles com
potencial de transmissão zoonótica, a exemplo
do vírus da hepatite E (HEV) 74,75 e do circovírus
suíno tipo 2 (PCV2) 26, tem sido avaliada no ambiente brasileiro.
O HEV vem sendo relacionado a diversos surtos de hepatite aguda causados pela ingestão de
água e alimentos contaminados 74. Infecta humanos e também outros animais, principalmente
suínos, os quais são reservatórios desses vírus
e podem ter papel importante na transmissão
zoonótica 74,75. A presença do HEV na bile de

suínos e em amostras de efluentes de esgoto foi
descrita recentemente no Brasil, alertando para
o risco associado ao potencial de transmissão
zoonótica caso não haja inspeção e cuidados
sanitários adequados em abatedouros 74.

Virologia ambiental no Brasil
No Brasil, a linha de pesquisa em virologia ambiental teve início na década de 1970 com o desenvolvimento de métodos para recuperar poliovírus tipo 1 a partir de grandes volumes de
amostras de água 76. Nas décadas seguintes, a
contaminação da água potável foi descrita como
a possível causa de um surto de HAV ocorrido
em um centro de pesquisas no Rio de Janeiro 77 e
foi demonstrada, pela primeira vez, a ocorrência
de RV-A em córregos poluídos na cidade de São
Paulo 39.
Posteriormente, o estabelecimento de técnicas de biologia molecular, notadamente da reação em cadeia da polimerase (polymerase chain
reaction – PCR), permitiu ampliar a análise para
a detecção de uma variedade de grupos virais,
principalmente aqueles não adaptados para a
replicação viral em cultivos celulares, como é
o caso dos NoV humanos 2,4,78. Com essa nova
metodologia, os estudos em virologia ambiental foram intensificados, correlacionando a
ocorrência de vírus em ecossistemas aquáticos
com a falta de esgotamento sanitário adequado 40,41,43,50,51,53,56,58,73. Nesse contexto, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde (SVS) estabeleceu o monitoramento das
doenças de transmissão hídrica e alimentar.
Atualmente, esforços têm sido realizados para
o aprimoramento da coordenação dos serviços
de Vigilância Epidemiológica dos Estados e municípios com os Laboratórios Centrais de Saúde
Pública (LACENs) e a SVS 1.
Apesar da detecção de vírus em matrizes
aquáticas ser recomendada como base laboratorial para a vigilância epidemiológica dessas infecções, não há, atualmente, um único método
padronizado que seja adequado para qualquer
tipo de água 1,78. A detecção de vírus em amostras ambientais representa um desafio, principalmente devido à grande variedade e complexidade
de amostras. Adicionalmente, requer uma etapa
prévia de concentração das amostras para redução do volume delas e a posterior utilização em
análises moleculares. Essa etapa resulta na concentração de substâncias biológicas e químicas
(ácidos húmicos, fúlvicos, gorduras, proteínas,
polifenóis, metais pesados) presentes na amostra
que interferem ou inibem as enzimas utilizadas
nas metodologias de detecção 1,2,66,78. Por esse
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motivo, muitas vezes, os métodos utilizados para
a detecção de vírus em diferentes matrizes ambientais geram resultados falso-negativos 2,78,79.
Metodologias analíticas mais acuradas,
como a PCR em tempo real, vêm sendo estabelecidas para aumentar a eficiência de recuperação viral em diversas matrizes ambientais
2,42,66,78,79,80. Adicionalmente, vírus com propriedades semelhantes aos vírus de interesse, de fácil manipulação e não detectados nos ambientes
pesquisados, vêm sendo utilizados como controle interno do processo de recuperação viral
nessas matrizes 79. Bacteriófagos com genoma
de RNA parecem promissores 42,79, e a experiência brasileira demonstrou que resultados mais
confiáveis podem ser obtidos mediante a utilização desses controles 20,42,66.
Ainda assim, tecnologias moleculares apresentam limitações, principalmente quando se
trata de estudos que envolvem análise de risco,
uma vez que essas metodologias não são capazes de avaliar o potencial infeccioso dos vírus
detectados, por detectarem, somente, parte do
seu material genético (DNA ou RNA) 78,80. Para
superar esse obstáculo, algumas estratégias de
detecção estão sendo avaliadas, incluindo a cultura de células integrada à PCR (integrated cell
culture – ICC-PCR) 80.
Mesmo com os avanços metodológicos, até o
momento, nenhum método atende aos critérios
exigidos para a padronização, tais como simplicidade e rapidez de execução, reprodutibilidade,
baixo custo e recuperação de uma grande variedade de tipos virais 1. Estudos de padronização
e avaliação da eficiência de diferentes métodos
de concentração associados aos métodos de detecção têm sido realizados com o objetivo de se
disponibilizar um método de baixo custo que
possa ser utilizado em monitoramentos para determinação da qualidade da água. Atualmente,
a legislação brasileira responsável por controlar a qualidade da água para consumo humano
(Portaria no 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde 81) recomenda a pesquisa
de vírus quando dados epidemiológicos apontarem a água como via de transmissão (Seção
II e III, art. 11 e art. 12). No capítulo V (Padrão
de Potabilidade), art. 29, a mesma portaria recomenda a inclusão do monitoramento de vírus
entéricos no(s) ponto(s) de captação de água

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 30(7):1367-1378, jul, 2014

proveniente(s) de manancial(is) superficial(is)
de abastecimento, com o objetivo de subsidiar
estudos de avaliação de risco microbiológico,
embora as investigações desses vírus em amostras ambientais ainda estejam restritas a laboratórios de pesquisa.
Além disso, os vírus não têm sido incluídos
como padrões de monitoramento para avaliar a
qualidade sanitária de efluentes produzidos em
ETEs (resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011
82,83), resultando na carência de ações mais específicas destinadas ao controle da disseminação
viral em corpos hídricos.
Importa destacar que as ações em virologia
ambiental devem ser articuladas com políticas
públicas específicas, sobretudo com aquelas
formuladas para o setor de saneamento, saúde
e meio ambiente (Tabela 3). Essa articulação poderá promover um conhecimento mais apurado
da realidade sanitária, visando uma intervenção
mais eficiente da comunidade científica e dos poderes públicos nos problemas socioambientais.

Conclusões
Embora seja difícil mensurar diretamente o impacto da contaminação ambiental na incidência
e prevalência das doenças infecciosas nas comunidades, diversos trabalhos apontam que os riscos de saúde pública aumentam sob condições
ambientais adversas, incluindo falta de acesso
à água potável, esgotamento sanitário, coleta de
resíduos sólidos e moradia adequada 5,6,7,8,9.
Pode-se constatar que o acesso ao saneamento básico, particularmente, esgotamento sanitário, ainda é bastante desigual no país e que
esse está diretamente ligado à qualidade de vida
da população. Dados sobre a distribuição e prevalência de grupos virais de importância médica
no ambiente reforçam a importância do saneamento básico no controle das doenças virais de
veiculação hídrica.
Nesse contexto, a virologia ambiental vem
adquirindo um importante papel na construção
de novos indicadores socioambientais. E esse papel se torna cada vez mais relevante na medida
em que ela se constitui numa ferramenta útil de
avaliação e controle da qualidade sanitária do
ambiente e dos riscos à saúde da população.
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Tabela 3
Políticas públicas e as interfaces com a virologia ambiental.
Política
Meio ambiente

Objeto

Virologia ambiental

Preservação, melhoria e recuperação da

Contribuir para a integração do planejamento urbano

qualidade ambiental
Recursos hídricos

Assegurar a qualidade, a disponibilidade e o

Definir parâmetros de qualidade da água;

uso racional dos recursos hídricos

Avaliação da dinâmica de transporte e sobrevivência viral em rios,
lagos, represas, mananciais de abastecimento de água etc.

Gerenciamento costeiro

Utilização nacional dos recursos na zona costeira

Definir parâmetros de qualidade de áreas recreacionais
(praias em cidades litorâneas) e fazendas marinhas
(produção de ostras, mariscos, mexilhões etc.)

Saneamento básico

Vigilância sanitária

Abastecimento de água potável, esgotamento

Desenvolvimento e padronização de metodologias práticas,

sanitário, manejo de resíduos sólidos e

com maior rapidez de execução, eficientes na detecção viral e

águas pluviais urbanas

custo-efetivas;

Eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de

Estabelecimento de indicadores virais apropriados para avaliar a

intervir nos problemas sanitários decorrentes do

qualidade sanitária das águas e resíduos;

meio ambiente e alimentos

Capacitação de recursos humanos para realizar esse tipo de

Conhecimento, detecção e prevenção de

Monitorar a distribuição dos vírus presentes no ambiente

diagnóstico
Vigilância epidemiológica

mudanças nos fatores determinantes da saúde

por meio da detecção e quantificação;

individual ou coletiva com a finalidade de

Avaliação de genótipos circulantes e estudos de

recomendar e adotar as medidas de prevenção e

epidemiologia molecular;

controle de doenças

Avaliação de riscos à saúde

Fonte: modificado de Machado 1.
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