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RESUMO

O bioterrorismo € hoje uma ameaga real em todo o mundo. Considerando-se que as acdes de
bioterrorismo utilizam agentes biolégicos capazes de promover grandes epidemias e
sobrecarga nos sistemas de saUide de qualquer cidade, estado oupais, 0 bioterrorismo passa a
ser néo apenas uma preocupa¢ao de governantes e militares, mas também dosprofissionais
da area da saude. Este artigo discute, através de uma revisdo bibliografica, nas bases de
dados LILACS, MEDLINE, SciELO e REPIDISCA, no periodo de 1997 a 2007, as
caracteristicas das publicagées nacionais relacionadas ao bioterrorismo, o tipo de agentes
bioldgicos estudados e o conhecimentoja existente no pais para fazer frente a um evento de
bioterrorismo, a fim de subsidiar com informagao osprofissionais que irao atuar em agées de
primeira resposta aos eventos de bioterrorismo e que so imprescindiveis para reduzir o
numero de vitimas.
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ABSTRACT

Today, bioterrorism is a real threat in the whole world. Considering the actions of bioterrorism by
using biological agents capable of promoting great epidemics and overload in the health
systemsofanycity, state or country, the bioterrorism is not only a health professional concern,
but government and military also. This article discusses a bibliographical review done in the
LILACS, MEDLINE, SciELO and REPIDISCA databases, during the period of 1997 the 2007,
the characteristics of related national publications to the bioterrorism, the type of biological
agents studied, and the existing knowledgein the country to face a bioterrorism event, in order
to feed with information the professionals whowill actin first reply to the bioterrorism events and
that are essential to reduce the numberofvictims.
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INTRODUGAO

A peste negra, que devastou a Europa no século XIV, permanece como umadaspiores
pragas da historia, Depois da peste bub6nica, “peste” passou a significar qualquer dano de
muito de risco.

A disseminagao intencional de doengas de potencial epidémico ocorre através da
dispersao de agentes patogénicos com finalidade de agredir, incapacitar ou matar, visando
conquistar territorios e expandir dominios. Contudo, os conflitos convencionais também
registraram a utilizagao desse recurso como arma.

Silva (2001) destaca como um dos exemplos mais antigos encontradosnaliteratura o
uso fezes de animais em flechas fabricadas pelo homem de Neandertal. Esse mesmo
procedimentofoi utilizado durante a guerra do Vietna (1959-1975), quando uma estaca de
madeira ou de bambu contaminada com fezes, denominada estaca pungi, era distribuida, com
a ponta para fora do solo, no caminho das tropas inimigas (CHRISTOPHERetal., 1997).
Ressalta-se que inicialmente os agentes bioldgicos foram empregados de forma intuitiva e
muito rudimentar, deixando duvidas sobre sua eficacia

Almeida (2007) divide as armas biolégicas em trés geragées. A primeira geracaéo é
caracterizada pela fabricagao rudimentar de instrumentos, selecao de poucos agentes
infecciosos e baixa produgao de muni¢do, com aplicagao precaria e uso exclusivamente em
sabotagens.

Os primeiros programas de guerra biolégica ocorreram durante a Primeira Guerra
Mundial, na Alemanha e na Franca, baseados nas descobertas da Microbiologia no século XIX,
com 0 desenvolvimento dos métodos deisolamento,cultura e identificagao de bactérias. Esses
avancospossibilitaram o desenvolvimento de programas mais elaborados de armas biolégicas
com maior potencial de destruigdo, as quais posteriormente passaram a ser conhecidas como
armasde destruigao em massa (DAVIDSON,2005).

Apos a Primeira Guerra, os programas de guerra biolégica existentes expandiram-se,
enquanto outros foram iniciados, sendo construidasinstalagdes para producao emlarga escala
de armas bioldgicas e sendo implementados testes de campo. O estudo dos agentes
infecciosos possibilitou o desenvolvimento de novos armamentos e instrumentos de
disseminagao, surgindo a segunda geragao de armas biolégicas. Canada, Polénia, Inglaterra,
Russia, Estados Unidos e Japao sao paises quetiveram seus programas de armasiniciados ou
expandidos nesse 1183 periodo (CHRISTOPHERetal., 1997; SMART, 1997)

A descoberta do DNA em 1944 e de sua estrutura em 1953 permitiu o progresso da
Genética. Desponta entao a discuss&o0 no campopolitico estratégico para o desenvolvimento e
uso de agentes infecciosos geneticamente modificados para uso bélico, a terceira geracao de
armas.

Observa-se também, na trajetoria do desenvolvimento dos programas de armas
biologicas, a construgéo de propostas para seu banimento. Entretanto, dois dos mais
importantes tratados internacionais criados para esse fim, 0 Protocolo de Genebra (1925)ea
Convengaopara a Proibigao de Armas Bacteriolégicas (Biolégicas) e Toxinas e sua Destruigao
(CPAB), nao estabeleceram a realizagdo de inspegdes e o controle do desarmamento dos
paises membros, possibilitando a continuagdo e a criagao de programaspordiversos paises.

A antiga Unido Soviética possuia um complexo industrial, o Biopreparat, criado em
1973 para desenvolver um programa de armas biologicas sob a cobertura da pesquisa
biotecnoldgica civil e pacifica. O complexo continuou suas atividades mesmo apos a CPAB. A
ocorréncia de uma epidemia de antraz na cidade russa de Sverdlovsk em 1979, infectando
pessoas € animais através da inalacéo de esporos do Bacillus anthracis, dentro do raio de 50
km de distancia do complexo comprovou a continuagdo do programa  soviético
(CHRISTOPHERetal., 1997; ROFFEY; TEGNELL; ELGH, 2002)



A crise verificada nos paises do bloco soviético na década de 1980 favoreceu fim da
Guerra Fria, configurando novas correlagées geopoliticas e destacando especialmente o
potencial bélico dos paises e seus projetos de hegemonia sobre regides consideradas
estrategicas, em especial o Oriente Médio. Esse contexto potencializou um novo padrao de
comportamento bélico, denominado “ameacas assimétricas’. Os paises alinhados com a
lideranga norte-americana verticalizaram cooperacées visando a manutengao do controle sobre
Os grandes produtores de petrdleo do Oriente Médio, regiaéo marcada historicamente por
disputas politicas e territoriais. Com o atentado ao World Trade Center e a disseminagao
intencional de esporos de antraz através do sistema postal americano em 2001, 0 governo
implementou 0 conceito doutrinério de combate preventivo (guerras preventivas) conhecido
como “Doutrina Bush”. Essa doutrina aprofundou uma série de medidas de caraterinterno e
externo, alertando para um inimigofluido, o Bioterrorismo, riscos biologicos e as medidas de
biossegurang¢aaplicaveis ao Brasil

Sendo assim, 0 combate ao terror passou a compor o discurso politico militar, que
superoua légica do discursopolitico legal, priorizando o combateao bioterrorismo e alertando
preventivamente para o que se chamoude “eixo do mal”, composto pelo Ira, Iraque e Coreia do
Norte. © termo “bioterrorismo” passou a circular com mais frequéncia na sociedade e na
agendapolitica e militar dos paises, sobretudo osocidentais.

Embora a disseminac¢ao de agentes biolégicos como instrumento agressor nao seja um
artificio novo na historia, pode-se afirmar que o bioterrorismo atual esta inserido em um mundo
interligado, tendo, pois, uma dimensdéo mais complexa. As agdes de bioterrorismo podem
utilizar agentes capazes de promover epidemias, que certamente impactarao os sistemas de
saude dos paises, em especial daqueles cujos sistemas ja s&o sobrecarregados,
caracterizados por uma_ infraestrutura deficitaria. Considerando essa perspectiva, o
bioterrorismo ultrapassa as areas do campo militar (biodefesa) e torna-se um tema de
relevancia para os profissionais da area da satide (biosseguranca). Sublinha-se igualmente que
€ fundamental a atualizagao de informacées cientificas sobre os temas que integram
biosseguranga e as ameagas assimétricas, com

a

finalidade de melhorar a compreensdo do
bioterrorismo e sua correlagdéo com a viabilidade do uso de artefatos de potencial risco
biolégico (INGLESBYetal., 2002; CARDOSO; CARDOSO,2011).

Este estudo objetiva discutir a associagao entre agentes bioldgicos e seu potencial de
risco e a eficacia de estratégias fundamentadasnobioterrorismo, apontando para a importancia
das informagées como suporte para o mapeamentode locais ou situagdes com potencial de
ocorréncia e para 0 planejamento das medidas de biosseguranca



DOENCA EMERGENTEE EPIDEMIA: DEFINICOES E CONCEITOS

“Respeito ao lugar, ou paiz, as enfermidades sao distinguidas em Epidemicas,
e em Indemicas. As Epidémicas séo aquellas, que reinaéo por algum tempo em
hum paiz, e huma Cidade, sem serem particulares, e ordinarias ao lugar, onde
ellas se declaréo, e das quaes hum grande numero de pessoas sao
distinctamente accometidas. As Indemias sdo enfermidades proprias, e
familiares em certos paizes, como o escorbuto em Dinamarca, as escrofulas
em Hespanha,o bronchocele nos Alpes”

VILLARS,E.C., 1771 (p. 9)

Doengas emergentes sao doengas que ocorrem “de novo” numa populagao ou em que,
ja existindo, se verifica um aumento rapido na sua incidéncia ou distribuicao geografica
(Greenberget al., 2005).

Considerando que uma epidemia se traduz por um aumento rapido e acentuado da
taxa endémica (taxa habitual) de uma doenca (Greenberg et al., 2005) ou por um numero de
ocorréncias claramente superior ao que seria de esperar para uma dada populagao e para um
determinado intervalo de tempo, os conceitos de epidemia (epidemics), surto (outbreak) e de
doenga emergente confundem-se.

Classicamente as epidemias estao associadas a doengas deetiologia infecciosa, seja
por exposig¢ao a uma fonte comum (caso dasinfeccdes veiculadas pelos alimentos ou agua
contaminados), seja por fonte propagada (caso das doencas de transmissdo interpessoal). Ja
os surtos (outbreaks) sao, em tradugaolivre, “epidemias stbitas e geograficamentelimitadas”
(Greenberget al., 2005, p. 88)

No Ultimo século o padréo de morbimortalidade prevalente transitou das doengas
infecciosas associadas a estados carenciais para as doengas crénico-degenerativas (non-
communicable diseases) associadas ao envelhecimento da populacdo e a estilos de vida
(Meneses de Almeida, 2004a). Doencgas isquémicas coronarias, carcinomas brénquicos,
acidentes de viagao ou dependéncias sdo exemplos de “modernas epidemias” que, pelo facto
de se traduzirem por um aumento nao “explosive” da sua frequéncia, sao denominadas
“epidemiaslentas” (slow epidemics)(Barker, Cooper & Rose, 1998)

Em 1986, a explosao da central nuclear de Chernoby! causou a morte imediata de dois
trabalhadores e a morte de 29 num periodo de temporelativamente curto (cerca de um més)
(Barker, Cooper & Rose, 1998). Nessa medida, tratou-se de um surto, uma vez que resultou
num aumento subito do numero de obitos relacionados com a exposigao a radiagdes (fonte
comum e pontual).

Desta forma, o conceito de epidemia deve ser alargado a todos os “fenémenos de
saude", independentementeda sua etiologia, desde que a sua ocorréncia exceda claramente a
expectativa normal (Last, 1995)



CONTROLE DE SURTOS

Aemergéncia e a manutengao dum surto requerem as seguintes condigdes (Greenberg

et al., 2005):

« Presenga de um patogéneo em quantidade suficiente para afectar um numero signifi-
cativo de susceptiveis;

« Umavia de transmissdoeficiente;

« Um numero adequado de susceptiveis expostos ao patogéneo.

A medida que uma epidemia progride, menor é o ntimero de susceptiveis e menor a

probabilidade de contacto eficiente entre um individuo “infectante” e um susceptivel (Mausner &
Kramer, 1990). Assim, 0 controlo de surtos de etiologia infecciosa assenta no facto de que uma
epidemia se extingue quando o numero de susceptiveis decresce significativamente (por
imunizagao, morte ou migragao) ou quando as condicdes ambientais nado sdo favoréveis ao
agente causal(Barker, Cooper, Rose, 1998).

Em termos gerais, a estratégia de controlo de um surto devera abordar os seguintes
aspectos (Greenberg et al., 2005):

« Remogaoou eliminag&o da fonte patogénica; — Interrupcao da cadeia de transmissao;

« Redugao da susceptibilidade

As “toxinfecgdes alimentares colectivas” (surtos de fonte comum alimentar) so um dos
exemplos de surtos por exposigaéo a uma fonte comum (agua ou alimentos contaminados
quimica ou microbiologicamente), sendo a evicgao dos susceptiveis em relacgdo a fonte
patogénica uma medida fundamentalno controlo do surto. De acordo com a Direcgao-Geral da
Satide (Circular normativa no 14/DT) “considera-se “toxinfecgao alimentar colectiva” ou “surto”
qualquer situac&o de toxinfecgaoalimentar, afectando dois ou mais individuos e que tenha uma
origem comum" — exceptuando-se o botulismo ou envenenamento quimico, em que basta um
caso para constituir um surto (Direcgao-Geral da Saude, 2001).

Ja nos surtos por fonte propagada (transmissao interpessoal) a interrupcao da cadeia de
transmiss&oatravés do tratamento e isolamento dos doentes e da redugao da susceptibilidade
dos expostos ou potencialmente expostos (vacinagao ou a quimioprofilaxia) s4o fundamentais
na sua gestao e controlo.



DOENGASINFECCIOSAS EMERGENTES

“Infectious diseases have been an ever- present threat to mankind; From the

biblical plagues and the Plague of Athens in ancient times, to Black Death of
the Middle Ages, the 1918 “Spanish Flu” pandemic, and morerecently, the HIV/
AIDS pandemic,infectious diseases have continued to emerge and reemergein
a matterthat defies accurate predictions”

FAUCI, A.S.; TOUCHETTE,N.A.; FOLKERS, G.K., 2005 (p. 519)

Apesar do padrao modrbido prevalente nos paises e regides mais desenvolvidos
corresponder as doengas de evolucdo prolongada de etiologia nao-infecciosa, as doencas
infecciosas sAo ainda causa importante de morbimortalidade a escala global, incluindo nos
paises mais desenvolvidos.

No seu conjunto, as doengasinfecciosas e parasitarias correspondem a segunda causa
de morte (26% do total de obitos) em todo o Mundo (Fauci, Touchette, Folkers, 2005). De
acordo com a OMS,as doengasinfecciosas agudas so, no seu conjunto, a principal causa de
morte nas criangas e jovens adultos, representando cerca de metade do total de dbitos nos
paises com menores rendimentos (Reingold & Phares, 2006)

Nos EUAverificou-se um aumento de 58% nos obitos de causa infecciosa no periodo
compreendido entre 1979 e 1992 (Ostroff & Hughes, 1998), coincidindo com a emergéncia do
SIDA comoproblemade satide publica a escala global. Esta sindrome, desconhecida até 1981,
tornou-se a principal causa de morte do grupo etario dos 25 aos 44 anosneste pais (Ostroff &
Hughes, 1998)

Por outro lado, existe evidéncia cientifica crescente de que certos agentes infecciosos
causam ou contribuem para o desenvolvimento de algumas doengascronicas (CDC, 1998). A
infecc&o gastrica pelo Helicobacter pylori é responsavel pela maioria dos casos de doenca
peptica ulcerosa (Del Valle, 2005) enquanto que o papilomavirus humano é,provavelmente, a
principal causa de carcinomainvasivo do colo do utero (Madoff & Kasper, 2005).

Existe, ainda, a possibilidade de que outras doencas de causa desconhecida como a
artrite reumatoide, a sarcoidose ou a doengainflamatoria intestinal tenham uma etiologia
infecciosa (Madoff & Kasper, 2005).

Em muitos paises com baixos rendimentos, a pandemia (epidemia a escala global) de
SIDA esta a reverter os avancos conseguidos nas Uultimas décadas no que diz respeito a
reducgao da mortalidade por doengasinfecciosas (Reingold & Phares, 2006). Em 2003

0

total de
individuos infectados com

o

virus da imunodeficiéncia humana em todo o Mundofoi estimado
em cerca 40 milhdes, ocorrendo 5 milhes de novos casos deinfecedo HIV todos os anos e 3
milhdes de obitos anuais causadospelo SIDA (Fauci & Lane, 2005).

A SARS(‘pneumonia atipica”), a febre hemorragica de Ebola, a febre do Nilo
Ocidental, a variante humana da doenga de Creutzfeldt-Jakob ou a doenga de Lyme s4o outros
exemplos de doengasinfecciosas emergentes.

Outro exemplo, mais recente, € a chamada “gripe avidria” que tanta preocupacgao tem
despertado junto da comunidade internacional pela elevada letalidade da doenga humanapelo
virus influenza H5N1 e pelo potencial pandémico deste virus aviario de alta patogenicidade
(HPAI). Apesar dorisco da doenga em humanosser presentemente muito baixo (ECDC, 2006),
existe o receio de que um processo de mutagao adaptativa ou, eventualmente, de
recombinagao genética, permita ao virus H5N1 adquirir a capacidade de transmissao inter-
humanaeficiente e sustentada, dando origem a uma pandemiadegripe.



Morse sugeriu que a emergéncia das doencasinfecciosas se realiza através dum
processo bie- tapico: 1) introdugéo do agente na nova populagéo hospedeira; 2)
estabelecimento e disseminagao do agente nessa populagao (“adopgao”) (Morse, 1995). Nao
obstante algumas doengas infecciosas emergentes poderem resultar do aparecimento de
Novos agentes infecciosos, pensa-se que a maioria resultaré de microorganismos pré-
existentes (Morse, 1995; Greenberg et al., 2005) que teréo emergido como causarelevante de
doenga devido a uma vantagem selectiva resultante de alteracoes ambienciais (Morse, 1995)

Desta forma, e atendendo a que muitas das doencas humanas emergentes resultantes
de novos agentes infecciosos sao de origem zoondtica, tal implica que tenha havido “trafego
microbiano”(microbial traffic) entre os animais e 0 Homem ou disseminacao da infeccao de
gruposisolados para novas populagdes (Morse, 1995)

Noutras situagdes, observa-se a disseminagao do agente infeccioso pré-existente a
partir de populacées geograficamente delimitadas — secundaria a actividades humanas ou a
aconteci- mentos naturais (Morse, 1995).

Dentre os principais factores relacionados com a emergéncia de doengasinfecciosas
temos (Morse, 1995; Greenberg et al., 2005):

* Alteragées ecolégicas (incluindo alteragées secundarias ao desenvolvimento
econdmico — construcao de infra-estruturas com impacte ambiental, agricultura
intensiva ou as alteragées climaticas decorrentes do “efeito de estufa’);

« Alteragdes demograficas e societais (cresci- mento populacional, migragées, conflitos,
comportamentos sexuais e aditivos);

* Comércio e viagens internacionais;

« Processostecnolégicos ou industriais (setor alimentar, antibioterapia, etc.);

* Adapta¢do ou evolugdo microbiana (ex. bactérias resistentes a antibidticos, variagoes

antigénicasdosvirus influenza, etc.);

*  Insuficiéncia das medidas de satide publica (reducao dos programas e servicos de
Promogao da saude e prevengéo da doenca — nomeadamente a vacinagao —
deficiéncias no saneamento basico e medidas decontrole de vectores, etc.)

O papel facilitador das viagens aéreas na disseminagao das doengasinfecciosas agudas
tornou-se evidente no caso da SARS, doenca provocada por um virus da familia coronoviridae
O caso-indice, um médico que adoeceu em Novembro de 2002,infectou durante a sua estadia
num hotel em Hong Kong cerca de 12 pessoas (Greenberg etal., 2005). Quando a cadeia de
transmissaofoi interrompida em Julho de 2003(i.e., apenas cerca de 8 meses apos0 inicio da
epidemia) tinham sido infectadas um total de cerca de 8 000 pessoas em 29 paises, das quais
774 faleceram dessa doenga (Greenbergetal., 2005)

O uso indiscriminado de antibidticos é um dos factores responsaveis pelo aparecimento de
resisténcias bacterianas a estes farmacos(Alleyne, 1998). O aparecimento e desenvolvimento
de resisténcias a antibidticos convencionais por parte de microorganismos previamente
sensiveis como o Staphylococcus aureus ou o Mycobacterium tuberculosis, tornaram evidente
a necessidade de novos agentes antimicrobianos baseados em estratégias terapéuticas
inovadoras (Fauci, Touchette, Folkers, 2005) e de intervencées promotoras quer da sua
dispensa criteriosa quer da adesdoa terapéutica antibiotica.

A identificagao dos individuos “em risco” e ndo-aderentes e a adequacao (tailoring) das
intervengdes promotoras da adesdo terapéutica aos determinantes de ndo-adesao previamente
identificados € fundamental para assegurara efectividade destas intervengdes: assim, € por
exemplo, nos polimedicados com deficits cognitivos e mnésicos (caso dos idosos), a
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simplificagaéo dos regimes terapéuticos e sua revisdo periddica 6 uma das estratégias
promotoras da adesdo a terapéutica, ao reduzir a probabilidade de ocorréncia de interaccées
medicamentosas e ao adequaras tomas as actividades diarias do doente (Bibbins-Domingo &
DiMatteo, 2007).

Noutras situagdes, como é o caso dos paises de menores rendimentos, a ma utilizagao dos
antibioticos resulta da sua dispensa ser possivel sem prescricao médica,a tal ponto que“local
pharmacies stock and dispense antibiotics with the same facility as they do cough syrups”
(Alleyne, 1998, p. 498). Noutros paises, mais desenvolvidos, existe uma forte presséo da
industria farmacéutica sobre os clinicos e, mais recentemente, sobre o publico em geral no
sentido da prescrigao destes farmacos.

Alguns estudos evidenciaram a relagdo temporalentre a taxa de resisténcias antibidticas e
0 volumeprescrito destes farmacos (responsavel por uma “pressaoselectiva constante”) facto
da maior relevancia se atentarmos a que

0

ritmo de desenvolvimento de novos antibidticos tem
decrescido (Austin, Kristinsson, Anderson, 1999)

Dai a pertinéncia da prevencao quaternaria, o nivel de preven¢ao mais recentemente
descrito (Meneses de Almeida, 2005) que visa evitar o intervencionismo médico excessivo ou
inapropriado e capacitar os consumidores de cuidados de satide relativamente a correcta
gestao da sua saude — incluindo a procura

e

utilizacdo apropriada dos servigos e recursos
terapéuticos. O desenvolvimento de politicas adequadas de prescrig¢ao antibiotica € uma das
estrategias de maximizac&o da “duragdo média de vida” dos antibidticos existentes (Austin,
Kristinsson, Anderson, 1999)

Mas se o aumento da resisténcia microbiana aos antibidticos resulta, muitas vezes, do seu
uso inapropriado em humanos, também pode ser secundario a utilizagao destes farmacos na
pecuaria intensiva (Khachatourians, 1998). As estirpes resistentes resultantes podem ser
transmitidas ao Homem por multiplas vias — desde a via alimentar, passandopelo contacto
proximo com animais infectados (Khachatourians, 1998).

Outro dos factores relevantes na (rejemergéncia das doengas infecciosas sdo as
alteracées climaticas. Apesar de nao ser possivel quantificar o impacte das alteragdes
climaticas (caso do “aquecimento global’) na sade ptiblica, este depende da interacgao
complexa entre a populagao humana hospedeira e o agente etioldgico infeccioso (Khasnis &
Nettleman, 2005)

As zoonosestransmitidas por vectores apresentam um padrao epidemiologico complexo —
que pode variar para uma mesma doenga em fungao da sua endemicidade (Chevalier et al.,
2004). Os factores climatéricos e os factores demograficos (crescimento populacional
associado a mas condicées de vida) estao entre os factores responsaveis pela ocorréncia de
surtos por estas doencgas (Chevalieret al., 2004)

O paludismo (ou malaria) € uma das doencastransmitidas por vectores mais prevalentes,
sendo res- ponsavel por 1,5 a 2,7 milhdes de mortes anuais em Africa (90% das quais em
criangas com idade inferior a 5 anos) (Khasnis & Nettleman, 2005). A sua trans- missao é
influenciada pelo clima: o vector (mosquito Anopheles) sobrevive e multiplica-se em ambientes
quentes e humidos (Khasnis & Nettleman, 2005)

Alem da reemergéncia desta doenga em zonas habitualmente afectadas (endémicas), o
paludismo expandiu-se para zonas anteriormente ‘livres’ da doenca (Cunningham, W.P. &
Cunningham, M.A., 2006) — fendmeno igualmente observado noutras zoonoses transmitidas
por vectores comoasarboviroses dafebre deRift Valley (RVF), febre do Nilo Ocidental (WNF),
encefalite japonesa (JE) e febre hemorragica do Congo-Crimeia (CCHF) (Chevalier et al.,
2004).

As alteragées climaticas e do habitat, as farmaco-resisténcias do protozoario, as
resisténcias do vector aos inseticidas, bem como as alteragdes demograficas (migracées,
sobrepovoamento, etc.) e sociais (desnutrigao, mas condigdes de vida e assistenciais) so



alguns dos factores responsaveis pela reemergéncia do paludismo como problema de saude a
escala global.

Além dos fatores que favorecem a emergéncia das doengas infecciosas (fatores
facilitadores), existem fatores que condicionam um estado de maior susceptibilidade do
hospedeiro ao agente infeccioso(fatores predisponentes). Dentre estes destacamos os estados
carenciais associados a nutrigdo inadequada e as condicdesdevida

Nas regides menos desenvolvidas do Globo, o crescimento demografico associado a uma
rapida urbanizacao e deficientes condigées de vida (deficiéncia ou rotura dos sistemas de
abastecimento de agua de consumo humano e de saneamento basico) € um dos responsaveis
pela reemergéncia de doengas infecciosas — tal foi o caso da epidemia de colera de 1991 no
Peru, que se disseminou pelo sub-continente americano, tendo afectado cerca de 1 milhao de
pessoas (Heymann, 2000).

De acordo com McKeown,a nutrigéo adequada,a higiene pessoal e o saneamento basico
tém um maior impacte no controlo das doengastransmissiveis do que os cuidados de satide ou
@ vacinagao (Wenzel, 1998). No entanto, a erradicacao da variola em 1980, um dos maiores
triunfos da Saude Publica mundial, sé foi possivel gragas a campanhade vacinacao a escala
global promovida pela OMS (Wenzel, 1998)e iniciada 13 anosantes.



BIOTERRORISMO

Desde as primeiras civilizagées que ha registo do uso de agentes biolégicos para
provocar a doenca ou morte deinimigos ou de populacéescivis. Durante o Império Romano
cadaveres humanos e animais eram catapultados para o interior das muralhas, visando
disseminar a doenga e provocar a rendigdo dossitiados, enquanto que em pleno “Século das
Luzes’ os Ingleses, em guerra com tribos indias hostis, ofereciam cobertores contaminados por
vitimas mortais da variola, numa tentativa de dizimar estas tribos pela doenga (Cohen &
Estacio, 2004)

Um dos aspectos mais valorizados pela sociedade contemporanea € a seguranca. Se
considerarmos que para produzir armas bioldgicas potentes nao sao necessarios processos
industriais de larga escala como no passado e que 0 acessoa informacao é global (Relman,
2006) compreende- -se a preocupagao dos governos em assegurar a capacidade de resposta a
esta ameaca. Noanofiscal de 2003, os E.U.A. disponibilizaram 1,5 mil milhdes de délares para
investigacao em biodefesa, em resposta ao elevado grau de percep¢ao da ameacabioterrorista
neste pais (Relman, 2006).

Define-se bioterrorismo como “a utilizagéo de agentes bioldgicos por individuos ou
grupos visando criar 0 medo ou causar doenga ou morte” (traducaolivre) (Greenberg et al.,
2005, p. 84). Apesar do impacte potencial de um ataque bioterrorista poder ser muito elevado
(em termos de morbilidade e mortalidade), a sua finalidade primaria € causar 0 medo e a
disrup¢ao societal, sendo a sua motivacao ideolégica ou politica (Lane & Fauci, 2005).

Um exemploelucidativo das consequéncias societais dum ataque bioterrorista é 0 surto
intencional por Bacillus anthracis que ocorreu em Setembro de 2001 nos EUA, apdés 0 tragico
atentado das Torres Gémeas de 11 de Setembro: nao obstante o total de casos detectados
Corresponder a apenas 22 pessoas e de ter havido 5 Obitos relacionados, houve 33 000
pessoas sujeitas a quimioprofilaxia pelas autoridades de satide na sequéncia da expedicao
postal de cartas contendo esporos deste microorganismo, tendo sido estimados em 23 milhdes
de ddlares os custos resultantes da descontamina¢ao de edificios federais (Greenberg et al
2005)

Assim, mais do que as baixas humanas, o impacte deste ataque terrorista traduziu-se
pela disrupgao societal global e de sectorescriticos como os servicos postais e pelos custos
economicos decorrentes. Pelo contrario,a finalidade primaria da guerra biolégica (biowarfare) €
causar 0 maior numero possivel de baixas (Lane & Fauci, 2005) por forma a reduzir a
capacidademilitar do inimigo.

Existem varias caracteristicas que tornam um agente biolégico apelativo para uma
utilizago terrorista (Greenberget al., 2005):

*  Estabilidade

¢ —Infecciosidade

¢ Dificuldade de detecgao(low visibility)

*  Facilidade de disseminagao (easeofdelivery)

Enquanto a estabilidade esta relacionada com a capacidade de sobrevida do agente
em termos de transporte ou manuseamento, por exemplo, a infecciosidade refere-se a
Capacidade de invasao e replicagdo do microorganismo no hospedeiro. Esta ultima pode ser
potenciada através do processamento de microorganismosou suas toxinas por forma a garantir
um efeito devastador quandolibertado o agente — “weaponization” (Lane & Fauci, 2005).

Quanto aos critérios de avaliagaéo da ameaca bioterrorista, estes consistem em
(Greenberg et al., 2005):
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¢ Impacte em satide puiblica (em termos de morbilidade e mortalidade)

*  Potencial de disseminacao (relacionado com as caracteristicas do agente, incluindo
potencial de transmiss&o interpessoal)

© Percepcao da ameacaporparte do publica

¢ Necessidades especiais em termos de planejamento/resposta apropriada
(nomeadamente, sistemas de vigilancia, testes diagnosticos ou existéncia de vacinas
ou antibidticos eficazes)

De acordo com oscritérios atras enunciados, os Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) dos E.U.A.classificam os agentes biolégicos em 3 categorias (Greenberg et
al., 2005):

* Categoria A: agentes com potencial mais elevado Para causar danos a um grande
numero de pessoas, requerendo uma Preparacao especial em termos de planeamento/
resposta apropriada;

* Categoria B: agentes com algum potencial para causar danos a um grande numero de
pessoas, mas com menor impacte em satide publica e menor grau de percepcao da
ameaca por parte do publico;

* Categoria C: agentes que, atualmente, nao representam risco elevado, mas que
poderao emergir como ameacasfuturas.

Os agentes da categoria A sao aqueles que apresentam um maior grau de ameaca a
seguranga das populagées (Lane & Fauci, 2005). Correspondem a agentes com elevado
potencial de disseminagdo (nomeadamente, capacidade de transmissaointer-pessoal), elevado
impacte em saude publica, potencialmente causadores de panico ou disrupgao societal, e
implicando uma resposta especifica em termos de medidas de satide publica/gestao da
ameaca (Lane & Fauci, 2005). Como exemplos temoso virus da variola (Variola major), 0 B
anthracis, Y. pestis, C. botulinum e osvirus das febres hemorragicas.

Apesar dos agentes biolégicos da categoria B (‘patogéneos de 2a prioridade” ou
prioridade intermédia em termos de planeamento da resposta apropriada) nao terem o impacte
potencial dos agentes da categoria A (morbimortalidade) e nao serem de tao facil
disseminagao, implicam uma capacidade diagnéstica reforcada e especifica (Lane & Fauci,
2005). Nesta categoria temos, como exemplos a C. burnetti (agente etiologico da febre Q), C
psittaci, a Brucella spp., Salmonella spp., E. coli 0157:H7 e V. cholerae — incluindo, desta
forma, agentes potencialmente contaminadores de Agua ou alimentos.

Quanto aos agentes bioldgicos da categoria C, incluem os patogenos emergentes para
OS quais a populacdo nao tem imunidade — é 0 caso do SARSassociado ao coronavirus (Lane
& Fauci, 2005). Apesar de serem classificados como de “3a prioridade” em termos de ameaca,
estes agentes podem ser processados geneticamente por forma a adquirirem caracteristicas
quefacilitem a sua producao, dissemina¢gao ou impacte em satide publica (Lane & Fauci, 2005)
ou evoluir, naturalmente, nesse sentido - como podera ser 0 caso dovirus influenza H5N1

Nessa medida, a ameaca pandémica pelo virus H5N1 6 uma verdadeira “ameaga terrorista
natural” (ASTHO, 2002) sendo a Natureza o mais eficaz dos bioterroristas (Relman, 2006): se
na Idade Média a peste negra, a maior epidemia da Historia (Barry & Gualde, 2006)tera sido
responsavel pela morte, so na Europa, de cerca de 20 milhdes de pessoas (Kiple, 1996), ja o
virus H1N1 da gripe “Pneuménica” ou “Gripe espanhola” tera causado, em 1918, doenga em
cerca de 500 milhdes de pessoas e a morte de 20 a 40 milhdes de pessoas em todo 0 Mundo
(Meneses de Almeida, 2006)
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Gestao da ameagabioldgica de causa nao-natural

O planeamento da resposta apropriada a uma ameaca biologica baseia-se nas
caracteristicas do agente causal, Além da viruléncia do micro- organismo (capacidade de
provocar clinicamente aparente e grave — i.e., que curse com interna- mento, morte ou
incapacidade), a eficiéncia da via de transmissao (quantidade de indculo infeccioso necessario
para provocar doenca no hospedeiro) e

a

historia natural da doenca (incluindo periodo de
incuba¢4o, periodo de contagio e especificidade da sintomatologia) sao aspectos a considerar
relativamente a gestéo da ameaca por um qualquer agentebioldgico.

A pardas caracteristicas intrinsecas do agente infeccioso, ha a considerar a existéncia
dos meios diagnésticos e terapéuticos eficazes e em quantidade suficiente — incluindo vacina,
quandodisponivel — bem comoo impacte esperado (escala do fendmeno).

Nos eventos de pequena escala (nivel |) os recursos locais sao suficientes para
responder ao ataque, enquanto que nos eventos de média escala (nivelIl), os recursos locais
ou mesmoregionais poderao nao ser suficientes; jA os eventos de grande escala (nivel III)
excedem a propria capacidade nacional de resposta (Cohen & Estacio, 2004)

Se levarmos em consideragdo que desastres ou catastrofes implicam a disrupgao de
servigos essenciais, requerendo uma resposta exterior (Lillibridge & Sharp, 1998) entéo os
eventos do nivel Ill sao sindnimos de catastrofes. Quanto aos acontecimentos de nivel|,
correspondem a emergéncias, uma vez que, nao obstante requererem uma resposta intensa e
rapida, os recursos existentes na comunidade sAosuficientes para uma resposta apropriada.

A relativa raridade, em condigées naturais, das doengas provocadas por agentes da
categoria A (associados a um maior grau de ameaga) e a sua ocorréncia em locais diferentes
do habitual pode levantar a suspeita de surto intencional (Greenberg et al., 2005). A
sazonalidade de algumas doengas é outro dos aspectos a considerar na investigagao dum
surto por doenga infecciosa: a ocorréncia de doengas sazonais em €pocas nao usuais pode
fazer suspeitar de exposicao intencional a um agente biolégico (Greenbergetal., 2005)

Os “sistemas de vigilancia em saude publica” (Thacker & Berkelman, 1988 citado por
Tyler & Last, 1998) possibilitam a deteccdo de novos problemas e a avaliagao da efetividade
das medidas de controlo (Barker, Cooper, Rose, 1998). A existéncia de sistemas de vigilancia
efetivos, bem como a informacdo e formagao, sao aspectos fundamentais na resposta as
ameacas bioterroristas, sendo complementadas pelas contra-medidas adequadas (testes
diagnésticos, antibidticos e outros farmacos e vacinas) (Lane & Fauci, 2005)

Na gestao dum ataque bioterrorista é importante reconhecer a sintomatologia
associada ao agente causal, bem como o tempo que medeia entre a exposicao e o
aparecimento de sintomas (Cohen & Estacio, 2004)

O atraso entre a exposigao ao agente biolégico e o aparecimento de sintomas faz com
que os primeiros respondentes(first responders) a um ataque bioldgico sejam, com grande
probabilidade, os prestadores de cuidados de satide de hospitais, servigos de urgéncia e,
eventualmente, de consultorios privados — e nado os respondentestradicionais (profissionais
que acorrem ao local) como bombeiros, paramédicos, etc. (Cohen & Estacio, 2004).

Assim, a formagao dos prestadores de cuidados de satide — visando a aquisi¢ao de
conhecimentos relativos a sintomatologia associada aos varios agentes, medidas e
procedimentos de gestdo de casos

e

contatos e circuitos de comunicag¢ao/notificagao de casos
- € um dos aspectos a ter em conta no planeamento de ameagasbioterroristas (Cohen &
Estacio, 2004)
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Agentes bioldgicos: potencialde risco e eficacia como armas

Existe uma gama de agentes biolégicos que podem ser empregados em acées de
bioterrorismo. Eles contém informagées genéticas e sdo capazes de autorreprodugao ou de
reprodugéo em um sistema bioldgico. Nessa categoria incluem-se “bactérias, fungos, virus,
clamidias, riquétsias, micoplasmas, prions, parasitos,linhagens celulares e outros organismos”
(BRASIL, 2010, p.39), que podem causar doenga ou morte e ser usados para contaminagao
n&o so dos seres humanos, animais e plantas, mas também desolo, alimentos ou agua e para
a deterioragao de materiais (CANTERO; LANDEROS;CASTILLO, 2007).

O CDCIEUAclassifica os agentes biolégicos em trés categorias (A, B e C), conforme
critérios que determinam sua potencialidade para serem utilizados na forma de arma biologica
(Figura 1). Dentre elas, destacam-se: infectividade, viruléncia, letalidade, patogenicidade,
periodo de incuba¢ao,transmissibilidade e estabilidade (KHAN; MORSE; LILLIBRIDGE, 2000;).

Figura 1. Categorias dos agentes biologicos de acordo com a potencialidade para
utilizagéo enquanto arma bioldgica,
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Diversos agentes biologicos foram estudados com o Objetivo de verificar seu potencial
de uso como agente de guerra biolégica, porem poucos apresentaram caracteristicas
Satisfatorias. Mesmo estes precisam ser transformados em armas, Processo no qual sao
exigidos diversos requisitos. O agente deve ser suficientemente estavel a degradacao durante
a manipulagao, o armazenamento e os processos de transferéncia de energia implicados na
Maioria dos cenarios de disseminacao. Uma vez liberado, 0 agente deve manter-se em doses
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infectantes em uma area previsivel. Esses fatores demonstram a dificuldade e até mesmo a
inviabilidade 1189 da utilizagao desse tipo de armamento.

Os sistemas de satide ptiblica dos paises e os profissionais de sade devem estar
preparados para lidar com os surtos ocasionados pelos mais diversos tipos de agentes
biolégicos,incluindo os exoticos.

Nas ultimas trés décadas, nouve diversos casos ocasionados pelo uso deliberado de
um agente biologico. Trés eventos merecem destaque: 0 surto de salmonelose, em 1984, que
acometeu 751 pessoas, com 45 hospitalizagdes, por contamina¢ao de um buffet de saladas de

restaurantes, causado por umaseita religiosa indiana e comandado pelo guru Bhagwan Shree

Rajneesh (RADOSAVLJEVIC; JAKOLJEVIC, 2007); a disseminacao mal sucedida de esporos

de antraz em 1993, no Japao, por membros daseita religiosa da Verdade Suprema (Aum

Shinrikyo) (TAKAHASHIet al., 2004); e a disseminac&o de esporos de antraz por meio do
sistema postal americano, apés o ataqueterrorista de 2001, que detonou 23 casos.Essesfatos

e suas consequéncias mostram que, quanto mais bem preparado o sistema de saude local
estiver, menores ser4o as consequéncias do ataque, além de trazerem um questionamento:
onde a capacidade de responder a um surto deliberado diverge da resposta a um evento
natural ou acidental? Um sistema de satide publica eficiente deveria gerir um surto,
independente de suasorigens.

Na pratica, a divergéncia ocorre entre os elementos técnico-cientificos para responder
as questées relacionadas aos ilicitos penais (conhecimentos da ciéncia forense) e a
preparacao para a investigagao epidemioldgica nao prevista, a qual requer planejamento de
contingéncia,treinamento e conhecimento para criar e manter vinculosinterinstitucionais entre
a aplicagao da lei e a satide publica (ISLA, 2009) (Figura 2). As respostas do sistema de satide
publica para ambosos surtos devem ser praticamente idénticas. No entanto, no plano politico,
as motivagdes para o desenvolvimento de capacidades sao mundos separados. Para o
monitoramento, detecgao e resposta de doencgas infecciosas, falta o planejamento de
seguran¢a. Contudo, atualmente ja ha uma sensibilizagao politica, dentro das agendas de
seguran¢a nacionais e internacionais, de que é necessario desenvolver a capacidade da saude
publica para tornar tais monitoramentos mais eficientes, uma vez que fortalecimento da
saude publica nao so ira contribuir para a prevengao e tratamento das doengas, mas também
ira fornecer a base para umaefetiva defesa global contra o bioterrorismo (UN, 2004).

Figura 2. Sobreposi¢ao das acées da satide publica e das aces relacionadas a
um surto deliberado de agentes bioldgicos.
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Como os surtos de origem natural e os surtos de origem intencional podem ser
provocados pelos mesmos agentes bioldgicos, existem alguns aspectos que podem auxiliar a
diferenciar da origem da epidemia (MORSE,2003):

« Grande numero de vitimas sem nexo causal;

*  Taxas de morbidade e mortalidade mais altas do que 0 esperado;

* Surgimento de uma doenga incomum em uma determinada regiao geografica. Esse
aspecto esta principalmente relacionado a uma doenca que requer um vetor

competente para sua disseminacao e este nao identificado. Nesse caso, suspeita-se

da possibilidade de disseminagao de um agenteinfeccioso na forma de aerossol;

¢ Progressao da epidemia no tempo com caracteristicas de uma exposi¢ao maciga. Em
um evento intencional com dispersao do agente por meio de aerossois, a curva
epidémica tem uma caracteristica bem definida, podendo-se observar um aumento
expressivo no numero de doentes ou mortos, um apice e, em seguida, uma regresso
acentuada;

« Multiplos surtos epidémicos;

* Baixas taxas de ataque de uma doenga em individuos protegidos através da

vacinag&o ou do uso detrajes de protecdo;

* Presenga de animais mortos ou de vegeta¢ao alterada;

« Dissemina¢ao invertida. A caracteristica tipica das zoonoses € 0 agente bioldgico
atingir inicialmente a populagao animal e os casos humanossurgirem a seguir. Quando
© contrario ocorre, ou ambos adoecem juntos, o episddio deve ser objeto de
investigacao, considerando-se a possibilidade de uma epidemiaintencional:

* Manifestagaoclinica nao usual da doenga. Exemplifica-se com a epidemia de antraz na
Russia, em 1979, com o aparecimento de 66 casos da infecedo na formarespiratéria,
uma vez que 95% dos casos de infeccdo pelo B. anthracis ocorrem na forma cutanea
Essefato sinaliza a possibilidade de um evento nao natural:

« Avaliagao das condigées meteorologicas e das caracteristicas geograficas da regiao. A
disseminagéo da doenga é provavel dada a localidade?

¢ Evidéncias diretas, tais como existéncia de cartas contendo po branco, placas de Petri
com culturas biologicas, equipamentos de dispersdo de agentes bioldgicos como
pulverizadores, suspens6esliquidas de aspecto suspeito, dentre outros

E importante esclarecer que a origem da epidemia, natural, acidental ou deliberada,
nao ira determinar de forma significativa uma variagdo nos aspectos fundamentais da
investigagao e do gerenciamento dos surtos de doengasinfecciosas. Entretanto, nos casos de
Suspeita ou confirmacgéo da disseminagao intencional de agentes bioldgicos, além dos
profissionais de sauide, outros profissionais devem ser envolvidos, como os responsaveis pela
seguranga nacional e pela ordem publica. Procedimentos de seguranga devem ser tomados em
relagaéo as amostras coletadas, seu transporte e armazenamento, a identificagao dos
responsaveis € as demais medidas cabiveis

O conceito de biosseguridade emergiu das preocupac¢ées com

a

logistica de defesa
nacional e a politica de monitoramento das armas de destruigao em massa, sendo utilizada
também como argumento para intencdes de interesses geopoliticos dos paises hegeménicos.
Destaca-se que as acdes baseadas na biosseguridade devem estar integradas aos
procedimentos de biosseguranga, tendo comoperspectiva a prevengao, detec¢ao e mitigagao
das consequéncias do uso de armas bioldgicas, incluindo investimentos em tecnologias
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voltadas para a saude publica e abrangendo os campos da medicina veterinaria e da
agricultura (CARDOSOetal., 2008).

Saude publica, convengéesinternacionais e a legislagao nacional

Apesar das armas bioldgicas serem utilizadas desde a antiguidade, os agentes
bioldgicos nunca foram empregados em larga escala. Contudo, durante a Segunda Guerra
Mundial, os japoneses, em um complexo denominado Unidade 731, na Manchuria,
desenvolveram um programa de armas bioldgicas, onde foram produzidos B. anthracis,
Neisseria meningitidis, Shigella spp., Vibrio cholerae e Yersinia pestis. Diversas experiéncias
em seres humanos e ataques contra a populacaocivil foram realizados, estimando-se um
numero de vitimas entre 5.000 e 10.000 (CHRISTOPHERetal., 1997; BHALLA; WARKEIT,
2004)

Ainda que nao tenha sido motivada por questées de sauide publica, a comunidade
internacional chegou ao acordo sobre a necessidade de banir o emprego detais tipos de
armas. O Protocolo de Genebra e a CPABesto entre osprincipais tratados estabelecidos com
esse fim.

O Protocolo de Genebra, em 1925, determinou a proibi¢a€o do emprego de armas
quimicas e bacteriologicas na guerra. Os virus ainda nao estavam incluidos, uma vez que
nesse periodo ainda naoosdiferenciavam de bactérias. Porém, tratava-se da proibicao apenas
do uso dessetipo de arma, mas ndo da pesquisa basica, desenvolvimento, produgao, posse,
armazenamento, entre outras atividades relacionadas. No Brasil, 0 texto do Protocolo sé foi
aprovado pelo Decreto Legislativo no 39 (1970a) e promulgado pelo Decreto no 67.200
(1970b)

A Convengao para a Proibicao de Armas Bacteriolégicas (Biolégicas) e Toxinas e sua
Destruicga€o (CPAB), elaborada em 1972, complementou a exclusdo das armas bioldgicas,
proibindo seu desenvolvimento, sua produgao, estocagem, aquisigao, conservacdo e
transferéncia, além de exigir sua destruigao. A CPAB entrou em vigor em marco de 1975 e foi
aprovada noBrasil pelo Decreto Legislativo no 89 (1972) e promulgada pelo Decreto no 77.374
(1976)

No Brasil, os agentes biologicos com risco potencial de utilizagao em bioterrorismo
podem ser classificados como armas de destruigaéo em massa (ADM)e, portanto, foram
considerados bens sensiveis. Os bens sensiveis sao definidos pela Lei no 9.112 (1995) como
sendo de uso na area nuclear, quimica, biolégica e missilistica, incluindo os bens de uso duplo
previstos nas convencéesinternacionais citadas anteriormente. Entendem-se por bens de uso
dupio, ou uso dual, aqueles que podem ser empregadosparafinalidades bélicas, mesmo que
tenham sido desenvolvidos para aplicagées civis. Esses bens e servicos saoclassificados
quanto as suas naturezas, de acordo com

o

tratamento especifico 1193 que Ihes é dado no
plano internacional (BRASIL, 1995; 2014a). A Lei no 9.112 cria, no Ambito da Presidéncia da
Republica, a Comiss4oInterministerial de Controle de Exportagéo de Bens Sensiveis (CIBES),
integrada por representantes dos orgaos federais envolvidos no processo de exportacao dos
bens sensiveis,e institui o Ministério da Ciéncia e Tecnologia como Orgao coordenador.

A secretaria executiva da CIBES é a Coordenagao-Geral de Bens Sensiveis (CGBE), e
€ compostapelos Ministérios da Justica, da Defesa, do Desenvolvimento, Industria e Comércio
Exterior e da Fazenda

A CGBEtem comoprincipais atribuig6es 0 acompanhamento da implementagao da
politica de controle de exportagdo de bens sensiveis e servi¢os diretamente vinculadosa tais
bens € 0 acompanhamento das convengdes ou tratados internacionais nas areas do
desarmamento e da nao proliferagao de armas de destrui¢ao em massa, dos quais o Brasil faz
parte (BRASIL, 2014b). A CGBEcontrola os pesquisadores que manipulam agentes bioldgicos
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com caracteristicas de uso dual em pesquisas e com finalidades profilaticas estabelecidos na
Resolugaéo CIBES no 13, de 2010. Essa resolugao inclui nao apenas agentes com
caracteristicas duais, mas também equipamentos que possam ser utilizados para a produgao,

armazenamento e disseminacao

Pesquisas queutilizam agentes bioldgicos altamente patogénicos em laboratorios de
nivel de biosseguranga 3 e 4 sao importantes para a saude publica, uma vez que possibilitam o

desenvolvimento de novos métodos de diagnostico, vacinas e terapias para evitar epidemias.

Historicamente, o numero de vitimas conhecidas e de mortes causadas pelo uso
intencional de agentes bioldgicos é consideravelmente menor, em comparagao com os

mesmosefeitos causados por infecgées naturais. A partir desse entendimento, o Brasil vem

desenvolvendo umaestratégia de vigilancia, de base epidemioldgica, laboratorial e clinica,
implantada pelo Ministério da Satide (MS) em 1995, com o Projeto Brasileiro de Capacitagao

Cientifica e Tecnoldgica em Doengas Infecciosas Emergentes e Reemergentes. O MS

compreendia comofator essencial no avango dasinstituigdes brasileiras na area de vigilancia

em saude as quest6es de biosseguranca, no que sereferisse tanto a adequagao de
infraestrutura dasinstituigées quanto, e, principalmente, 4 mudanga de comportamento. O MS
entendeu que a biosseguranga transcende 1194 os aspectos da manipulagao genética e suas
implicagées éticas, restritas a um universo deinstituigées altamente especializadas e, assim,
priorizou investimentos nos laboratdrios constituintes da Rede Nacional de Laboratdrios de

Satide Publica. Como estratégias gerais, definiram-se trés areas de agao: educacao
continuada; elaboragéo de normasreferentes 4 biosseguranga e reforma ou construgao de

areas laboratoriais de contengao de nivel de biosseguranga 3 (NB-3). Foram capacitados mais

de 4.000 profissionais da Rede e, a partir de 2005, iniciou-se a implantagao de 12 areas

laboratoriais NB-3, fortalecendo a vigilancia epidemiologica, em especial para doengas de
transmiss&o aérea, provocadas por agentes pertencentes a classe de risco 3

Oslaboratorios sao classificados em niveis de biosseguranga (NB1, NB2, NB3 ou NB4)
de acordo com a avaliacdo de risco, que considera, entre outros fatores, o agente biolégico a
ser manipulado e o ensaio a ser desenvolvido. A avaliagao baseia-se em critérios como
patogenicidade, viruléncia, modo de transmissao, endemicidade, resisténcia a drogas,
possibilidade da atividade de gerar aerossdis, volume, concentracao e disponibilidade de

profilaxia e/ou tratamento eficazes, dentre outros.

Os niveis e suas exigéncias sao crescentes no grau de contengéo e complexidade no

nivel de protecao. Dessa forma, o NB-1 € um laboratorio basico, onde sAo manipulados

agentes bioldgicos de baixo risco, e o NB-4 € 0 nivel de maior contengao, onde se manipulam

agentes extremamente perigosos. O Brasil até o momento nao possui nenhum laboratério NB-
4

Brasil e a possibilidade de um evento deliberado

Apesar de o Brasil ser considerado um pais pacifico, o risco de bioterrorismo

atualmente € uma ameagareal e nao deve ser desconsiderado. O antropdlogo Mércio Gomes,

no livro Os indios e o Brasil (1988) relata que a primeira utilizagdo deliberada do virus da

variola no Brasil ocorreu entre os indios. Aconteceu em Caxias, no Maranhao, em 1815,
durante uma visita dos indios Canelas Finas, quando as autoridadeslocais Ihes presentearam
com brindes € roupas previamente contaminadas por doentes

Ha também a suspeita da utilizagao, por meio de técnicas rudimentares, de agentes

etioldgicos de doengas como sarampo, variola, catapora, tuberculose e influenza contra

diversas tribos indigenas que habitavam areas de extracdo de borracha, no estado de Mato

Grosso, entre 1957 e 1963 (DAVIS, 1978; NOJI, 1195 2001; TAKAHASHI etal., 2004).
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Davis (1978), estudando o desenvolvimento e os indios no Brasil, ao pesquisar os
arquivos do Ministério do Interior, relatou a introdugdo consciente da tuberculose entre astribos
do Norte da Bacia Amazénica entre 1964 e 1965. Outro episddio suspeito de ser um ato de

bioterrorismo € a introdu¢éo da doenga conhecida por “vassoura-de-bruxa", que devastou as
plantag6es de cacauno sul da Bahia, no periodo de 1980 a 1990 (PEREIRA, 2006).

Todos esses relatos sobre suspeitas de eventos de bioterrorismo no Brasil foram pouco
estudados € demonstram que ha necessidade de estabelecer-se um sistema de seguranga e
controle a fim de proteger a populagdo de um ataque dessetipo

Outro ponto importante a ser considerado é 0 risco de ocorréncia de um atentado de
bioterrorismo devido a existéncia de alvos compensatorios. Pode- se dizer que atualmente o
Brasil estaré mais exposto a esse tipo de atentado ao sediar eventos internacionais como a

Copa das Confederagées (2013), a Copa do Mundo (2014) e as Olimpiadas (2016). Nesses

eventos, em que estao presentes pessoas de diferentes nacionalidades e religibes, sao

necessarias medidas de seguranga comoa deteccdo de aerossdis de agentesbioldgicos e sua

identificagao em temporeal, para que sejam implementadas ac6es nos aeroportos, estadios e

outros locais de grande concentragao populacional

Medidas de biossegurangapara resposta aos atentadosde bioterrorismo

E imprescindivel estabelecer 0 diagndstico clinico-laboratorial e uma rede agil de
informagédes epidemiologicas, a fim de minimizar os efeitos sobre a populacao atingida e o
consequente impacto sobre os servigos de satide, pelo aumento inesperado do numero de
pacientes, que venha a sobrepujar os recursos médicos disponiveis, inclusive os estoques de
medicamentos vacinas.

Atualmente, o ntimero de leitos e recursos assistenciais de satide nao é suficiente para
atender as vitimas de um atentado bioterrorista. Além disso, os profissionais da satde
necessitarao de prote¢ao adicional, devido aoalto risco de contaminacaoinerente as situacdes
dessa natureza. Nesse contexto, a biosseguranga surge para atuar no controle dosriscos, de
forma a preservar a vida, através de um conjunto de agées destinadas a prevenir, controlar,
reduzir ou eliminarriscos inerentes as atividades que possam comprometer a satide publica ou
o ambiente.

Os agentes biologicos foram divididos em quatro classes derisco, a fim defacilitar a
sua manipulagao seguindo as medidas de biosseguranga (BRASIL, 2010). Ressalta-se que a
maioria dos agentes biologicos com potencial de risco para emprego em bioterrorismo se
enquadram nasclassesderisco 3 e 4

Os agentes da classe de risco 1 tém baixa probabilidade de causar doencas em
pessoas ou animais adultos sadios, e exemplificam-se com o Lactobacillus sp. e 0 Bacillus
subtilis (BRASIL, 2010). Ja na classe 2, representada pelo Schistosoma mansoni,
Trypanossomacruzi e virus da Hepatite B, C e E, 0 risco individual € moderado e o risco paraa
comunidade é limitado. Seus agentes podem provocar infeccdes, porém existem medidas
terapéuticas e profilaticas eficazes, sendo 0 risco de propagacaolimitado (BRASIL, 2010). Os
agentes da classe 3 tém capacidade de transmiss4o aérea, causandopatologias que podem se
propagar de pessoa para pessoa (ou entre animais) e sao potencialmenteletais. No entanto,
usualmente existem medidas de tratamento e/ou de prevencdo. Exemplificam-se com Bacillus
anthracis, Coccidioides immitis e hantavirus(BRASIL, 2010)

O risco individual e para a comunidade é elevado naclasse 4. Nela est&o os agentes
com grande poder de transmissibilidade por via respiratoria ou de transmissao desconhecida,
sendo altamente patogénicos e com alta capacidade de disseminacdo. Até 0 momento nao ha
medidasprofilaticas ou terapéuticas eficazes contra infecgdes ocasionadas por esses agentes
Nessa classe incluem-seprincipalmente virus como 0 Ebola e o Sabia (BRASIL, 2010).

18



As medidas de protecéo da populagdo em geral, dos profissionais de salide, das
equipes de seguranga de todo o pessoal envolvido em um ataque variam segundo risco ou
seu uso confirmado e também segundo a exposigéo confirmada sem sintomas ou na vigéncia
de sinais e sintomas. Dessa forma, ¢ importante a capacitagao dosprofissionais que realizarao
© atendimento hospitalar € de todos aqueles envolvidos no atendimento pré-hospitalar. Esses
trabalhadores, antes da exposigao, necessitam estar vacinadose ser tratadosprofilaticamente
com antibidticos para prevenir o aparecimento da doenga. Esse € provavelmente o melhor
mecanismode prote¢ao contra a maioria dos agentes biologicos conhecidos.

Apés um atentado de bioterrorismo, deve-se isolar 0 cenario onde o atentado ocorreu,

iniciar os processos de descontaminagao, estabelecer quarentena e realizar uma avaliacao
médica de emergéncia para proceder a quimioprofilaxia adequada. A simples remocao das

roupas elimina a maior parte da contaminacao. Depois, recomenda-se um banho com agua e
sabdo. Assim, espera-se remover 99% dos organismos da pele do paciente (BRASIL, 2013).

A finalidade da descontaminagao depois da exposigao aos aerossdis dispersadospela
arma biolégica € remover ou diminuir a contaminagao do corpo ou da roupa do paciente,
prevenindo a reaerossolizac&o e exposigao adicional das vias respiratorias. A descontaminagao
da pele com uma solug¢ao de hipoclorito de sédio, como um método de controle de infec¢ao,

nao € recomendada. Apesar de ser eficaz na descontaminacao de superficies, materiais e

equipamentos, para algunstipos de agentes bioldgicos, sua eficacia na desinfecg¢ao em casos

de bioterrorismo € questionavel e nao recomendada (RUTALA; WEBER, 1997; HENDERSON,

1999; KEIM; KAUFMANN,1999; INGLESBYet al., 1999; ENGLISHet al., 1999).

Outro ponto importante é 0 isolamento e 0 estabelecimento de medidas ou precaugées
para a prevengao e o controle de infecgées, seguindo os requisitos de biosseguranca
preconizados. Portanto, o objetivo basico de um sistema de precaugdes e isolamento é a
prevencao da transmissao de agentes patogénicos

O primeiro requisito, e mais importante, é a utilizagao das precaugées padrao, que
devem ser adotadas durante o atendimento pré-hospitalar e o tratamento de pacientes
hospitalizados, independente do diagndstico definido ou presumido de infeccao. Essas
precaugdes reduzem o risco da transmissao dos agentes biologicos a partir de fontes,
conhecidas ou desconhecidas,de infecgdo nos hospitais. Consistem em:

* usar luvas ao manipular material potencialmente contaminado e lavar as maos apoés a
manipula¢ao;

* usar roupas protetoras, mascara de protegdo respiratéria e dculos de protegao ou
protetor de face para proteger as membranas mucosasdosolhos, nariz ¢ boca durante
os procedimentos e as atividades de cuidado com o paciente onde haja probabilidade
de produgao de goticulas;

* ter cuidado ao manipular equipamentos contaminados com material/secre- gdes do
paciente, de forma a prevenir a transmissdo secundaria;

¢ descontaminar quimicamente superficies;

* seguir as recomendagées para a manipulagao de agentes de transmissao sanguinea
para diminuir 0 risco de contaminagao dos pacientes durante a manipulagao de
equipamentos; e

* acomodar os pacientes que apresentem alto risco de contaminacao ambiental em
quarto de isolamento (KEIM; KAUFMANN, 1999; BRASIL, 2000; NAEMT,2010).

Outro requisito importante € a adog&o das precaugées para controle de infeccao
baseadasnotipo de transmiss&o. Essas medidas sao especificas e deveser seguidas para o
tratamento dos pacientes confirmados ou suspeitos de estarem infectados com patogenos de
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importancia epidemiologica que possam sertransmitidos pela via aérea através de goticulas ou
pelo contato com pele seca e superficies contaminadas. Essas precaugées dependem,

portanto, da via de transmissao (KEIM; KAUFMANN,1999; BRASIL, 2000; NAEMT,2010)

No entanto, ressalta-se que os agentes biologicos de ameaga nao sdo facilmente
transmitidos de pessoa para pessoa. Das doengas de interesse para o bioterrorismo, esse tipo
de transmissao so é possivel com a variola e a peste pneumdnica. Para o manejo de pacientes
infectados com virus da variola, € exigido o cumprimento das precaug6esporvia aérea e de

contato, e para os infectados com a peste pneuménica, as precaugées por goticulas (KEIM;
KAUFMANN, 1999; BRASIL, 2000; NAEMT, 2010)

As precaugées aéreas sao exigidas quando a transmissao se faz por pequenas
particulas (Ss 5 um) que permanecem suspensas no ar durante longos periodos e podem ser
disseminadas a distancia através de correntes de ar. A vitima deve ser acomodada em um
quarto com press&o negativa, com seis trocas de ar/hora; 0 ar nao podeser recirculado e o ar

de exaustdo deve passarporfiltros de alta eficiéncia, do tipo HEPA. Todososprofissionais de
assisténcia devem utilizar mascaras de protecao respiratoria de alta eficiéncia (N95) e, caso

seja necessario 0 transporte do paciente, este deve usar uma mascara ciruirgica(KEIM;

KAUFMANN, 1999; BRASIL, 2000; NAEMT,2010).

Quando a transmissao se faz através de goticulas respiratorias expelidas a curtas

distancias (<1m) por tosse, espirro, fala ou procedimentos como aspiragao de secregées ou
broncoscopias, devem ser cumpridas as precaugées para goticulas. Essas particulas, por

serem pesadas, nado permanecem suspensas no ar, dessa forma, nao ha necessidade de

sistemas defiltragem de ar ambiental. A vitima deve ser internada 1199 preferencialmente em
quarto privativo ou, quando naofor possivel, em quarto com pessoas que tenham a mesma

infecgao. Caso nao haja essa possibilidade, deve-se manter uma distancia minima de 1,5 m
entre os leitos. Os profissionais devem cumprir as precaucées padrao, além de utilizar

mascaras de protegao respiratoria, 6culos de protecao e protetor de face quando estiverem a

uma distancia de 80 cm do paciente. Deve-se também evitar ao maximo o transporte do

paciente (KEIM; KAUFMANN, 1999; BRASIL, 2000; NAEMT,2010).

Contudo, 0 contato é o modo mais comum de transmissaode infecgdes. As precaucées
devem ser diferenciadas quando a transmissao do agente se faz através do contato direto, isto
€, quandohatransferéncia do agente resultante do contato fisico direto entre o paciente e um
hospedeiro susceptivel; ou por contato indireto, quando a transferéncia se faz de forma

passiva, através de superficies ambientais e qualquer objeto intermediario, por exemplo, maos
ou objetos contaminados. A vitima deve ser acomodada em quartoprivativo ou com grupos de

pessoas com o mesmotipo de infecgdo. Os profissionais devem, além de cumprir com as

precaugées padrao, usar luvas e roupas protetoras. Os equipamentosutilizados no cuidado

com 0 paciente devem ser preferencialmente exclusivos, e limpa-los e desinfeta-los caso haja

compartilhamento de material entre pacientes (KEIM; KAUFMANN, 1999; BRASIL, 2000;
NAEMT, 2010)

Tabela 2. Resumo das Precaugées para Controle de Infecgao de Doengas Causadas por

Agentes Biolégicos com Potencialde Bioterrorismo.
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Doenga 
Febte de
  

 

Tipode Precaugao

 

a, Contate  

Padrao, Aérea, Gonea
 

 

 

Winds Maru __|___PdiAttea,Coote
|Variole - Padrio, Aérea. Contato

[Anti Padrio, AGea, Comauo
[Vario das aves (Chickenpox) Padrio, Aérea, Contato

| Peste pneumdnica [ Padrio © Goticulas:

[Pneumonia por Mycoplasma
 

 

a0-¢ Goriculas

 

 

 
 

| Bees! Teepe beset

Antraz pulmonar ou inalatérie | Padrio

Encefalite Equina Venezuelana Padrio

Botulisme | Pade.

Brucelose ; Padi
Colera

FebreQ

Tulatemia pulmon:

 

Pneumonia estreptocicica

 

Padrao

Padrio

Fonte: Keim e Kaufmann (1999), Garner (1996), Brasil (2000), CDC (2007), NAEMT(2010).

21



CONCLUSOES

O final da Guerra Fria registrou a elaboragao de um padrao de comportamentobélico
mundial, as ameagas assimétricas. A fim de combaté-las, especialmente apds o evento de
2001, © governo norte-americano implementou um novo conceito doutrinario de combate

preventivo de ameagas, a “Doutrina Bush”. As consequéncias dessa doutrina, que exacerba o
discurso politico militar em vez do politico legal, sao o aumento da guerra assimétrica na forma

de ameagaterrorista, e, por conseguinte, o bioterrorismo.

O bioterrorismo é€ uma ameaca real em todo 0 mundo,inclusive no Brasil, que esta

inserido no processo de globalizagao mundial e com previsao de sediar eventos esportivos
internacionais, com pessoas de diversos paises, as quais podem ser consideradas alvos
compensatorios para atentadosterroristas.

Com isso, 0 combate ao bioterrorismo deve ser realizado através da divulgagdo de
informagées, da disseminagéo do conhecimento e da capacitagéo dos profissionais
responsaveis por atuar em situagdées de primeira resposta, a fim possibilitar 0 reconhecimento

de um evento de bioterrorismo e identificar a doenca através de diagnéstico clinico preciso,

permitindo o tratamento de formaeficaz.

E clara a importancia da biosseguranga na correlagaéo com as agées de resposta ao
bioterrorismo, dada por medidas ou precaugées, uso de equipamentos de prote¢ao individual e
coletivos, conten¢ao de areas, descontaminagao,avaliacao derisco, entre outras.

Uma vez que os patégenos com caracteristicas de uso dual fazem parte tanto 1201 de
listas de agentes pertencentes aos programas de guerra biolégica quanto daslistas de arsenais
de armasde gruposterroristas, deve-se considerar a necessidade de preparar o pais paralidar
com as consequénciasde tais eventos, nos quais 0 panico costumaser tao ou maisefetivo que
0 agente disseminado.

Torna-se, portanto, necessaria a capacitacéo dos profissionais para a identificagao
precoce dos sintomas, das vulnerabilidades sociais e ambientais e da susceptibilidade para
cada doenga, a fim de prestar esclarecimentos a populacao em geral sobre sintomas e
medidas de controle, envolvendo cada vez mais as tematicas das doencas infecciosas, a
biosseguranga e a seguranga biolégica, promovendo nado apenas a protegao dosprofissionais
envolvidos, mas também contendo a propagagao da doenga e a contaminacdo ambiental. Deve
ser uma preocupacao de todos os paises assegurar uma resposta estratégica de prevencdo e
contengao em resposta as agdes de bioterrorismo, com o reforco da vigilancia militar e o
surgimento de um sistema de comunicagao entre as agéncias de satide e defesa, assim como
a criagao de laboratorios forenses e centros de pesquisas biolégicas, a producdo de vacinas e
de kits diagndsticos, a preparacéo de profissionais treinados prontos a lidar com as
consequéncias de um ataque e a discussdo de planos e protocolos de acgodes e medidas
educativas.

Longe de serem um problema do passado, ao contrario do previsto por alguns autores
inebriados pelo advento da terapéutica antiinfecciosa, as doencas infecciosas de causa natural,
intencional (bioterrorismo) ou mesmo acidental (desastres tecnoldgicos) sao um problema
(re)emergente em Saude Publica reconhecido pela OMS.

Doencas comoa tuberculose, a malaria ou a SIDA, sao alguns dos muitos exemplos de
doengas que ameacam a satide publica global e cuja prevencdo e controlo assenta nos
esforgos concertados da comunidade internacional.

A reemergéncia da tuberculose nos anos 80 do século XX nos E.U.A. esteve associada
a infecgao VIH/SIDA, a transmissao nosocomiale resisténcia aos quimioterapicos, a imigragao
de individuos oriundos de paises com elevada prevaléncia de doenca, a fatores societais
(pobreza, mas condigées de vida, toxicodependéncias, etc.) e também a uma realocacao de
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recursos para outros problemas de salide (face a descida acentuada e sustentada dos casos
notificados durante as trés décadasanteriores) (LoBue & Taylor, 2006).

Esta doengaé, pois, um exemplo paradigmatico da imprescindibilidade de medidas de
satde publica na gestao (prevengao e controlo) das doengastransmissiveis.

A utilizagao na toxina botulinica como contaminante alimentar, a disseminacao do
agente da variola (doenca erradicada em 1980)porterroristas auto-infectados,a utilizagao de
esporos de antraz nos metropolitanos oua utilizacdo do virus da pandemia de gripe de 1918
(H1N1) sao algumas das possiveis utilizacdes terroristas de agentes biologicos (Relman,
2006)

Os casos de doenga humanapelo virus H5N1 ou os ataques bioterroristas que se
seguiram ao 11 de Setembro sao dois exemplos de doengas provocadas por agentes
bioldgicos e percepcionadaspelo publico como graves ameagas a sua seguranga. A crescente
visibilidade de Portugal no contexto internacional e a presenca de forgas militares nacionais em
zonas de conflito étnico ou religioso (caso do Afeganistéo) aumentam a percepcao da ameaca
bioterrorista por parte dos responsaveis nacionais e ptiblico em geral

No que diz respeito 4 ameaga da pandemia de gripe ou a outras ameagasa escala
global, o grau de percepgaopor parte do publico é fortemente influenciado pela qualidade da
informagao veiculada pelos mass media. Desta forma, é fundamental a existéncia de peritos
em comunicagao do risco, além dos epidemiologistas e outros peritos, nas equipas
encarregadasdo controlo e gestéo de surtos (outbreak control teams) (WHO, 2005) - situados
aum nivel estratégico e operacional.

De facto, nao obstante a comunicagao do risco ser independente do processo de
gestao do risco, trata-se dum instrumento fundamental de todo este processo — sempre que a
informagao difundida inclui conselhosrelativos a comportamentos redutores do risco — além de
contribuir para a adequagao dolimiar de percepcaodorisco por parte da populacao (Meneses
de Almeida, 2004b)

A implementagao de sistemas devigilancia epidemiologica e laboratorial efetivos e o
desenho de planos de contingéncia para fazer face a catastrofes (naturais, tecnolégicas ou
provocadas pelo homem) s&o duas estratégias fundamentais de gestaéo das ameacas a
seguran¢a das populagdes e comunidades.

Cabe aosservigos de satide publica promover a resposta apropriada a estas ameacas,
através dum planeamento adequado deservicos e recursos e da coordenacao dasatividades
desenvolvidas pelos varios sectores da sociedade.
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