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Terças ACP. Emergência da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus em Mato
Grosso: Aspectos Epidemiológicos e Clínicos durante o período de 1999-2010
[dissertação de mestrado]. Cuiabá: Instituto de Saúde Coletiva da Universidade
Federal de Mato Grosso; 2011.

Resumo

O presente estudo tem por objetivo descrever as características de um surto ocorrido
no Parque Indígena do Xingú e determinar fatores relacionados com a morbidade e
mortalidade pela Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), ocorrida no
Estado de Mato Grosso (Brasil), desde 1999 a 2010. A partir da análise de
características clínicas e epidemiológicas, buscou-se predizer, por meio de
modelagem estatística, a freqüência de casos de hantavirose nos anos de 2011 e
2012. Trata-se de um estudo constituído de fonte de dados secundários: de 100% das
fichas de notificação de casos com sorologia positivas e de relatórios de investigação
do surto, imagens e fichas de notificação/investigação arquivados na área técnica da
Vigilância da Hantavirose da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso. As
análises estatísticas foram realizadas no SPSS versão 15.0, sendo que as análises
estatísticas bivariada e multivariada de mortalidade foram realizadas pelo teste do
qui-quadrado. Os dados espaciais foram construídos no Terra View 3.14 e para
modelagem de predição de casos da SCPH utilizou o modelo de Holt-Winters. O
trabalho está apresentado em três artigos. No primeiro artigo analisou-se um surto de
SCPH ocorrido no Parque Indígena do Xingú. No segundo artigo, foram utilizadas as
técnicas estatísticas bivariadas e multivariadas para identificar os fatores que tiveram
significância estatística para o óbito por SCPH em Mato Grosso. Já no terceiro
artigo, utilizou-se a técnica inferencial de séries temporais para prever o número de
caso de SCPH nas regiões médio norte, extremo norte e para o Estado de Mato
Grosso nos anos de 2011 e 2012. Concluiu-se que a ocorrência de um surto em área
indígena em Mato Grosso, suscita a necessidade de discussões sobre ações de
vigilância em saúde, bem como estudos para a população indígena brasileira que
reside em áreas de circulação de hantavírus. A utilização de análises bivariada e
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multivariada para a identificação de significância estatística para óbito por SCPH em
Mato Grosso mostrou-se um recurso importante na compreensão da ocorrência da
morbi-mortalidade pela SCPH. O resultado da modelagem estatística de séries
temporais mostrou que o modelo de Holt-Winters é o mais adequado para realizar as
predições a curto prazo e que tais predições poderão auxiliar no planejamento das
ações da vigilância da SCPH em Mato Grosso.

Descritores:
Epidemiologia.

Hantaviroses,

Síndrome

Cardiopulmonar

por

Hantavírus,
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Terças ACP. Emergency of the Cardiopulmonary Syndrome for Hantavirus in Mato
Grosso: Aspects Epidemiologists and Physician in the period of 1999-2010
[dissertation of master’s degree]. Cuiabá: Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal de Mato Grosso; 2011.

Abstract
The present study it has for objective to analyze the clinical characteristics and
epidemiologists of the SCPH in the State of Mato Grosso in the period of 1999 the
2010, using statistical analyses as tools to identify such characteristics and to make
possible to the professionals and managers of health of the State tools to
instrumentalizar them in the monitoramento, prevention and control of the illness.
The statistical analyses had been carried through in the SPSS version 15.0, being that
for the statistical analyses bivaried and multivaried of mortality they had been carried
through by the test of the qui-square, already the space data had been constructed in
the Land View 3,14 and the modeling for prediction of SCPH cases used the model
of Holt-Winters. The work is presented in three articles. In the first article one was
analyzed occasions of SCPH occurred in the Aboriginal Park of the Xingú. In as the
article, the statistical techniques bivaried and multivaried had been used to identify
the 0 variable that had had significance statistics for the death for SCPH in Mato
Grosso. No longer third article, used it inferencial technique of secular series to
foresee the number of case of SCPH in the regions average north, extremity north
and for the State of Mato Grosso in the years of 2011 and 2012. It was concluded
that the occurrence of one I occasion in aboriginal area in Mato Grosso, excites the
necessity of quarrels on action of monitoring in health, as well as studies for the
Brazilian aboriginal population that inhabits in areas of circulation of hantavírus. The
use of analyses bivaried and multivaried for the significance identification statistics
for death for SCPH in Mato Grosso, revealed an important resource in the
understanding of the natural history of the SCPH, mainly in what it refers to
mortality. The results of the modeling statistics of secular series show that the model
of Holt-Winters is adjusted to carry through these predictions and that such
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predictions will be able to assist in the planning of the actions of the monitoring of
the SCPH in Mato Grosso.

Keywords: Hantavirus - Hantavirus pulmonary syndrome – Epidemiology.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o problema das viroses emergentes e reemergentes é complexo.
Pode-se reconhecer que, em sua maioria, essas viroses são desencadeadas por
atividades humanas que modificam o meio ambiente. Os riscos para a transmissão de
várias das viroses emergentes contemplam fatores ecológicos de importância na
discussão que se efetiva nos países de clima tropical (SCHATZMAYR, 2001).
Nas Américas, a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH) ocorre do
Canadá ao Chile e destaca-se pela alta taxa de letalidade, em torno de 50%, e pela
velocidade que ocorrem os óbitos. Os primeiros casos foram detectados em 1993, na
região semi-árida do Sudoeste dos EUA e em novembro do mesmo ano foi
identificada também em Juquitiba – São Paulo (NICHOL et al., 1993; SILVA et al.,
1997; VASCONCELOS et al., 1997). Inicialmente chamada de Síndrome de
Hantavirose

Pulmonar,

após

a

determinação

da

existência

de

colapso

cardiocirculatório associado à alta letalidade, o ministério da saúde brasileiro optou
por chamá-la de SCPH (BRASIL, 2009).
Os hantavírus causadores de SCPH encontram-se associados a roedores
silvestres americanos da família Cricetidae, subfamília Sigmodontinae. O homem se
infecta, principalmente, pela inalação de aerossóis do ambiente contaminado por
meio de excretas e secreções desses roedores (LEE et al., 1978; OPAS, 1999;
BRASIL, 2009).
No Brasil, foram registrados casos em 14 estados. ELKHOURY (2007)
destaca que a maioria desses casos foram detectados na região sul e nos estados de
Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal.
Em Mato Grosso, os primeiros casos ocorreram em 1999, no município de
Campo Novo do Parecis, e até 2010 foram registrados 203 casos, com letalidade de
42,8%, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (MATO GROSSO, 2011).
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1.1 O HOMEM E O AMBIENTE

A constatação de relações entre a saúde das populações humanas e o
ambiente está presente desde os primórdios da civilização humana, através dos
escritos de Hipócrates (MEADE e AERICKSON, 2005).
O reconhecimento da influência do lugar no desencadeamento de doenças
permitiu o desenvolvimento de uma visão da medicina sobre o papel do meio
ambiente nas condições de saúde das populações (BARRET, 1993). Reconhecia-se
que diferenças geográficas resultavam em diferentes padrões de doenças por
apresentar relação causal entre fatores ambientais e doenças e que, por 2000 anos, foi
a base da epidemiologia, fornecendo os fundamentos do processo de doenças
endêmicas e epidêmicas (ROSEN, 1994)
Neste contexto, a teoria dos miasmas explicava que a origem das doenças
advinha dos odores e vapores infecciosos que emanavam da sujeira das cidades e
defendia que o melhor método para a prevenção de doenças era limpar as ruas de
lixo, esgotos e carcaças de animais.
CZERESNIA (1997) destaca que, em 1546, Fracastoro em sua publicação
“Contagion”, definiu contágio como uma corrupção causada por partículas
imperceptíveis que se manifestava principalmente com as mesmas características
tanto nos portadores como nos receptores. O mesmo autor explicava ainda que as
epidemias eram decorrentes de alterações nas características do ar que predispunham
ao adoecimento.
A era microbiana vem consolidar a noção de transmissão, depois da
descoberta de microorganismos. Não há dúvida sobre o quanto o desenvolvimento da
bacteriologia interferiu na medicina e, para, além disso, modificou ainda mais as
representações do mundo vivo, do corpo e das relações entre os homens e a natureza
(CZERESNIA, 2001)
PIGNATTI (2004) relata que o período do início do século XVI a meados do
século XVIII caracterizou-se pela observação e classificação das doenças, o que
permitiu o melhor conhecimento das mesmas. O estabelecimento de uma causa
microbiológica da doença trouxe consigo nova possibilidade de intervenção
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terapêutica e a medicina encontrou recursos capazes de fazer retroceder a impotência
do homem em relação à doença e de ampliar a sua sobrevida (CZERESNIA, 1997)
No despontar do século XIX, as cidades cresciam e as condições de vida se
deterioravam. Snow (1854), em seu estudo sobre o surto de cólera em Londres no
período 1848-1849, foi um dos primeiros a defender a possibilidade de existência de
agentes vivos microscópicos na gênese dessa doença (BARRETO, 1990). No final do
século XIX, com a descoberta do micróbio e o conceito de que agentes biológicos
específicos eram a causa de determinadas doenças, as explicações relacionadas com
o ambiente sofreram um grande retrocesso, consolidando-se o conceito de
unicausalidade.
No início do século XX, desenvolve-se a teoria da multicausalidade, esta que
se fundamenta na teoria ecológica das doenças infecciosas, ressaltando a interação
entre o agente e o hospedeiro, ocorrendo em um ambiente de diversas ordens: física,
biológica e social (BARRETO, 1990).
O modelo da ecologia humana das doenças proposto por Meade e Aerickson
está baseado no “Triângulo da Ecologia Humana” onde habitat, população e
comportamento formam os vértices de um triângulo que envolve o estado de saúde
da população, decorrente da interação desses fatores (MEADE e AERICKSON,
2005). Os autores descrevem o habitat como a parte do ambiente no qual vivem as
pessoas, aquela que os afeta diretamente como residências e locais de trabalho,
padrões de assentamento, fenômenos bióticos e físicos de ocorrência natural,
serviços de atendimento à saúde, sistemas de transporte, escolas e governo.
População refere-se aos seres humanos como organismos biológicos e
hospedeiros potenciais de doenças. A habilidade das populações de lidar com os
agentes infecciosos depende da sua susceptibilidade genética ou resistência, seu
estado de nutrição, seu estado imunológico, e seu estado psicológico (MEADE e
AERICKSON, 2005). Estes autores referem que os efeitos de idade, gênero, genética
e outros componentes também são considerados; e ainda ressaltam que o
comportamento é o aspecto visível da cultura. Ele abrange desde preceitos culturais,
restrições econômicas, normas sociais até a psicologia individual.
O modelo da ecologia difere dos modelos da sociologia na sua consideração
em separado do comportamento e da população. A educação é vista nesse modelo
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como um elemento do comportamento e não do status populacional, pois a educação
envolve exposições devidas ao comportamento (PEITER, 2005).
As mudanças em habitat, espécies, exposição humana, desmatamento,
intensificação da agricultura, irrigação, construções de estradas e urbanização
influenciam diretamente o processo saúde-doença (MEADE e AERICKSON, 2005).
Essas influências podem ser observadas nas doenças emergentes e
reemergentes. As doenças emergentes ganharam destaque a partir da década de 1970
em todo mundo, passando a ser objeto de estudos, já que as mesmas alteram o
cenário das doenças transmissíveis e causam grandes preocupações para os serviços
de saúde pública. SILVA (2008) destaca que as perturbações ecológicas quase
sempre estão na raiz de processos que resultam na emergência de doenças virais.
As doenças emergentes são classificadas pelo Center for Diseases Control
and Prevention (CDC) como aquelas que englobam tanto as doenças infecciosas de
descoberta recente, quanto aquelas cuja incidência tende a aumentar no futuro
(CARMO et al., 2008). Ainda são descritas como aquelas que podem ser
caracterizadas pela identificação de novos agentes etiológicos, resistência dos
agentes antimicrobianos, disseminação de doenças tropicais, aumento de doenças
anteriormente controladas e doenças produzidas pela exposição a animais.
Conceituar as doenças emergentes não é uma tarefa muito fácil, pois como
afirma SCHMIDT (2007) é necessário considerar o aspecto mais amplo e dinâmico
que as envolve. CARMO et al. (2003) descrevem a definição de doenças emergentes
como as que surgiram ou foram identificadas nas últimas duas décadas, ou ainda as
que passaram de doenças raras e restritas a problemas de saúde pública. Porém, em
outro estudo CARMO et al. (2008) relatam que a caracterização de uma doença
infecciosa como emergente, com mais precisão, requer análise da ocorrência para
cada doença de forma contextualizada para cada população, território e tempo
histórico, nos quais as doenças incidem.
PIGNATTI (2004) destaca que novas doenças continuam a surgir com taxas
sem precedentes, enquanto outras reaparecem em regiões onde elas estavam em
declínio ou não mais ocorriam. Essas doenças estão diretamente ligadas com o
desequilíbrio na relação entre homem e meio ambiente, a qual é complexa e
dinâmica e se origina num conjunto de seres interligados e influenciados por
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componentes ambientais como solo, água, clima, vegetais e animais, e os agravos
apresentam modificações de acordo com a resposta às novas condições encontradas
(UJVARI, 2004).
Os habitats que foram alterados pelas atividades humanas ou naturais são
mais vulneráveis, pois eliminam-se os predadores e competidores e criam-se
oportunidades para novas espécies se instalarem (PIGNATTI, 2004). Assim, várias
doenças surgem e expandem-se pelo mundo.
Os fatores que desencadeiam as doenças emergentes são a variação ecológica,
o desmatamento, a urbanização, o deslocamento de pessoas e animais no mundo e o
desenvolvimento de resistência a antibióticos. Compreendendo como esses e outros
fatores influenciam a dinâmica das doenças emergentes é necessário pressionar a
conservação ambiental e o uso sustentável do meio ambiente, controlando o
crescimento populacional e o desenvolvimento econômico (WILSON, 2001).
As novas condições de urbanização do mundo criam um cenário ótimo para
os vírus emergentes se disseminarem. O homem, como ator político e agente de
produção, está inserido num processo histórico da humanidade em que tudo ocorre
de forma cada vez mais rápida. A mundialização da economia está tornando o mundo
cada vez menor, reforçando as palavras de UJVARI (2003), que ressalta a velocidade
em que ocorreram as modificações ambientais no século XX e que tal fato favorece
não somente a disseminação de epidemias, mas também a introdução de novos
agentes em áreas onde estes não existiam, lançando-se assim a possibilidade de
novas situações de adaptação dos agentes infecciosos e eclosão de novos agravos.
LUNA (2002) relata que dentre os inúmeros fatores que podem influenciar a
ocorrência de doenças emergentes, a expansão da fronteira agrícola destaca-se, pois
está diretamente associada ao aparecimento de novas doenças.
A expansão da agricultura a áreas novas, assim como determinadas práticas
de colheita e beneficiamento de produtos, provoca a entrada do homem em nichos
ecológicos onde novos agentes podem ser encontrados. Essas práticas ainda podem
atrair roedores silvestres e outros animais, estreitando assim a relação com o homem
(SCHATZMAYR, 2001).
O surgimento de novas doenças como a SCPH é favorecida pelas
transformações ambientais e demográficas (SCHMIDT, 2007). A relação entre os
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hantavírus e homem decorre da oportunidade proporcionada pela exploração da
natureza, uma vez que as matas deram lugar à agricultura e/ou centros urbanos.
Assim os hantavírus que circulavam apenas entre os roedores passaram a
infectar os seres humanos, estabelecendo a zoonose. Nos diversos biomas com
registros de casos de SCPH no Brasil, estão presentes alterações ambientais, ou seja,
áreas de desmatamento, agricultura, pecuária e outra forma de exploração da
natureza.
Alterações deste tipo foram evidenciadas desde a identificação dos primeiros
casos brasileiros em área de desmatamento em São Paulo (IVERSSON et al., 1994),
até a questão ambiental em Santa Catarina, descrita por SCHMIDT (2007), que
envolveu alterações em decorrência da produção econômica na região de
agropecuária e reflorestamento.
Sertãozinho, Ribeirão Preto e São Carlos são os municípios paulistas que
apresentam o maior número de casos de SCPH, têm grande parte de sua economia
baseada na cana-de-açúcar e tiveram sua vegetação natural muito devastada
(FURTADO e MORRAYE, 2009).
As monoculturas em geral atraem os roedores, os quais ao terem seus
ambientes naturais devastados, deslocam-se em busca de comida. Essa situação faz
com que ocorra o contato entre o roedor silvestre e o homem, sendo os trabalhadores
da agropecuária os mais atingidos (BRASIL, 2009).
A densidade populacional de roedores silvestres influencia diretamente o
risco de infecção por SCPH, bem como com a probabilidade de contato destes
animais infectados com populações humanas. Assim, como afirmam DONALISIO et
al. (2008), a cadeia de transmissão é influenciada pelo contexto ambiental, ecológico
e das relações do homem com este ambiente, sendo que estes componentes
apresentam-se de forma diferente em várias regiões onde se descreve a doença nas
Américas.
Os roedores silvestres adaptam-se às mais diferentes situações, eles não são
como a grande parte dos mamíferos que, ao terem seus ecossistemas desequilibrados
entram em declínio populacional.

Esses roedores utilizam mecanismos como

migração, que podem fazer com que esta população busque nas zonas rurais e peri
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urbanas, nas épocas de colheita ou desmatamento, as condições necessárias para a
sua sobrevivência, interagindo assim com o homem (MILLS, 2006).
O conhecimento sobre a SCPH está em construção, principalmente no que
tange

às

condições

ecológicas,

situações

da

transmissão

em

humanos,

particularidades dos ecossistemas e sua relação com o reservatório e a infecção. A
distribuição regional do hospedeiro e do patógeno está relacionada com fatores
ambientais climáticos e vegetação, sendo importante conhecer sobre os distintos
biomas para a compreensão dos padrões espaciais e temporais de ocorrência de casos
(MILLS e CHILDS, 1998; PEREIRA, 2006).
ENGELTHALER et al. (1999) destacam que o clima interfere na dinâmica
populacional de roedores devido a alterações ambientais que aumentam a
disponibilidade de alimentos a estas espécies reservatório. Cabe ressaltar que o surto
de SCPH que ocorreu em 1993 no sudoeste dos Estados Unidos foi associado ao
fenômeno El Niño, pelo aumento da precipitação e particularmente pelo pico
observado no meio da estação seca.
O período de maior densidade do Necromys lasiurus, em regiões de cerrado,
corresponde ao período de seca (maio a outubro) que também coincide com as
colheitas e com o aumento da disponibilidade de sementes no solo, especialmente do
capim braquiária (PEREIRA, 2006).
No estudo climático realizado no estado de São Paulo por DONALISIO et al.
(2008), foi observada sazonalidade da hantavirose nas áreas de cerrado daquele
estado, com maior incidência em meses com baixa pluviosidade. Os mesmos autores
ressaltam ainda que esses períodos coincidem com épocas de maior disponibilidade
de alimentos para os roedores, com a colheita e o armazenamento de grãos,
aumentando assim a exposição de populações humanas aos roedores.
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1.2 SOBRE A HANTAVIROSE

1.2.1 A emergência da hantavirose

Dentre as viroses emergentes, as hantaviroses se destacam. Existem registros
da medicina chinesa do ano de 960 e posteriormente arquivos de 1913 sobre história
clínica na Sibéria, que descrevem enfermidades compatíveis com o que hoje
conhecemos como a Febre Hemorrágica com Síndrome Renal (FHSR) associada ao
hantavírus (ENRIA e LEVIS, 2004).
Os primeiros casos relacionados com os hantavírus no mundo são da forma
renal e datam de 1951 na Coréia no Sul, onde ocorreram cerca de 3.000 casos da
denominada “Febre Hemorrágica Coreana”, cujo agente causal foi identificado em
1976, sendo denominado como vírus Hantaan, transmitido pelo roedor Apodemos
agrarius (LEE et al., 1978). O nome do vírus foi originado do rio Hann, em cujas
margens ocorreram os casos de 1951.
A forma cardiopulmonar da hantavirose de ocorrência nas Américas foi
identificada pela primeira vez nos Estados Unidos em maio de 1993. A manifestação
se deu como um surto em uma comunidade de índios Navajos, que se localiza na
região denominada Four Corners, por estar situada na divisa entre os estados do
Arizona, Novo México, Colorado e Utah (NICHOL et al., 1993; ENRIA e LEVIS,
2004).
MERTZ e VIAL (2000) e HJELLE e GLASS (2000) relatam que a ocorrência
da epidemia estava relacionada a uma alteração climática (El Niño) nos anos de 1991
e 1992, que culminou em aumento da temperatura e chuvas excessivas. Com isso
deu-se o aumento da vegetação, proporcionando o ambiente ideal à reprodução de
roedores transmissores da SCPH, que, em grande quantidade, tiveram maior contato
com os seres humanos disseminando a doença, que chamou a atenção das
autoridades sanitárias pela alta taxa de letalidade (80%) e a rapidez da evolução para
a morte.
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O CDC de Atlanta realizou a investigação desses casos e ao analisar as
amostras de sorologia observou que se tratava de um hantavírus, porém com
sintomatologia que causava um quadro febril, seguido por edema pulmonar e rápida
evolução para óbito, diferente da forma renal registrada até então na Ásia e Europa
(ENRIA, 2004). No mesmo ano foi isolado o hantavírus em amostras de humanos e
do roedor Peromyscus maniculatus, sendo denominado de Sin Nombre.
Em estudos sobre a evolução clínica e a fisiopatologia da doença observou-se
a importância da diminuição da função cardíaca e sua relação com a evolução severa
e os óbitos (SAGGIORO et al., 2007)
Após o descobrimento do vírus Sin Nombre, foram notificados casos de
SCPH e novas espécies de hantavírus foram descritas em todo o continente
americano, com casos confirmados no Brasil (1993), Canadá (1994), Argentina
(1995), Chile (1995), Paraguai (1995), Uruguai (1997) e Panamá (1999).
No Brasil, os primeiros casos de SCPH foram registrados em novembro de
1993 em três jovens que residiam na zona rural de Juquitiba, estado de São Paulo,
dos quais dois evoluíram com insuficiência respiratória aguda e óbito, com
confirmação laboratorial (SILVA et al., 1997; VASCONCELOS et al., 1997).
Posteriormente, como descreve ELKHOURY (2007), foram detectados casos de
SCPH em várias partes do país: Pará (1995), Bahia (1996), Rio Grande do Sul e
Minas Gerais (1998), Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina
(1999), Goiás e Maranhão (2000), Amazonas, Rondônia e Distrito Federal (2004).
Os registros dos primeiros casos de SCPH em Mato Grosso datam de 1999 e
foram diagnosticados em um hospital privado de Cuiabá, porém os pacientes se
infectaram nos municípios de Campo Novo do Parecis e Peixoto de Azevedo. Foram
transferidos para a capital pelo fato desses municípios não possuírem infra-estrutura
hospitalar para suporte de casos, que necessitavam de unidade de terapia intensiva.
Profissionais de saúde de Campo Novo do Parecis relatavam que desde 1986
assistiam pacientes com história de quadro febril e posterior evolução para
insuficiência respiratória aguda e óbito em menos de 24 horas (ROSA, 2009).
Cabe ressaltar ainda que Mato Grosso é um estado de grandes extensões
territoriais e com malha viária precária. Para a identificação dos primeiros casos da
doença os pacientes percorreram 400 quilômetros numa viagem que durou mais de 8
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horas. Esse foi um dos motivos pelos quais pacientes com a mesma sintomatologia,
em anos anteriores, não conseguiram chegar à capital e faleceram durante o trajeto.
A área técnica de vigilância da hantavirose da SES em Mato Grosso foi
constituída em 1999, após a confirmação dos primeiros casos humanos. A
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica buscou apoio no MS, na FIOCRUZ e
no Instituto Evandro Chagas (IEC) para investigar a transmissão da doença e formas
de intervenção visando à prevenção e controle (MARQUES, 2010).
Foram realizados vários treinamentos tanto em vigilância, como em captura
de roedores silvestres, sendo que no ano de 2001 a equipe do IEC realizou a primeira
captura de roedores no estado e coleta de sangue para sorologia em humanos na
região do médio norte mato-grossense. No ano de 2005, o MS realizou uma parceria
com o CDC e iniciou um projeto pioneiro na identificação dos reservatórios da
doença e seus respectivos vírus, sendo selecionado o estado de Mato Grosso para
sediar a pesquisa.
De acordo com SALBÉ-TRAVASSOS da ROSA (2008) os casos ocorridos
em MT concentraram-se na região do médio norte, região predominantemente
agrícola e produtora de grãos, que sofreu mudança de seu bioma do cerrado para
grandes extensões de plantações de monocultura.
A prevenção e controle da doença envolveu também ações oriundas de
movimentos sociais como a desenvolvida pela ONG “Regis Ricardo Brizola – pelos
direitos dos pacientes de hantavirose”, nome do produtor rural que faleceu em
decorrência da doença, no município de Campo Novo de Parecis, em 2006. A ONG
atuou com atividades informativas sobre a doença, direitos dos pacientes,
principalmente em relação ao acesso a UTI, e registro como causa da morte por
hantavirose na Declaração de Óbito (BRIZOLA, 2010).

Outra iniciativa foi o

Projeto Prevenir, de 2007 e 2008, de parceria entre os produtores rurais e a prefeitura
municipal de Campo Novo do Parecis, que buscou envolver os produtores e
trabalhadores rurais na prevenção da hantavirose, tornando-os ativos nesse processo.
Campo Novo do Parecis, além dessas ações também foi palco, em julho de
2006, da criação da lei 017/2006 (anexo 1), específica para prevenção à hantavirose e
que ficou conhecida internacionalmente, como um instrumento público na prevenção
e controle da hantavirose. Nesse município foi desenvolvida a pesquisa “Dinâmica
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populacional de roedores silvestres e o grau de infecção por hantavírus na região do
médio norte de Mato Grosso”, entre setembro de 2006 e dezembro de 2008 numa
parceria entre SES-MT, FIOCRUZ, Ministério da Saúde, Instituto Evandro Chagas e
SMS de Campo Novo do Parecis, (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
NOVO DO PARECIS, 2009).
TRAVASSOS da ROSA et al. (2011) descrevem como um dos resultados do
projeto supracitado, a identificação do hantavírus Castelos dos Sonhos no roedor
Oligoryzomys utiairitensis em Campo Novo do Parecis.
Em agosto de 2008 o estado de Mato Grosso sediou o II Workshop nacional
sobre pesquisas aplicadas a hantavírus, e participou com três apresentações orais das
experiências na vigilância, prevenção e controle da hantavirose (MARQUES, 2010)
As atividades informativas e educativas foram utilizadas como estratégias no
enfrentamento da doença, com elaboração de folders, cartazes, cartilhas e DVD
educativo. Além de reuniões, palestras e entrevistas disseminadas por toda a região,
os profissionais de saúde foram capacitados pelo Instituto Emílio Ribas em parceria
com a SES/MT, para atendimento aos casos de hantavírus.
OLIVEIRA et al. (2010) em seu estudo de soro-prevalência realizado em
Mato Grosso no ano de 2009 descrevem a circulação de hantavírus em aldeia
indígena localizada no município de Brasnorte. Ainda é relatado pela SES a
expansão da ocorrência dos casos em aldeias indígenas do extremo norte, casos estes
ocorridos no primeiro semestre de 2010.
No período de 2007 a 2009, realizou-se um estudo que descreveu as
características clínicas e epidemiológicas dos casos ocorridos na região extremo
norte de Mato Grosso. A letalidade averiguada no período foi de 43,2% e a média de
idade foi de 34,2 anos, ocorrendo entre 20 a 50 anos de idade. Os sinais/sintomas
mais frequentes foram febre, cefaléia, dispnéia, náuseas/vômitos (SANTOS, 2011)
Neste mesmo estudo as alterações hematológicas mais frequentes foram
trombocitopenia e distúrbio de coagulação presente em 93,8% dos pacientes,
hematócrito acima de 45% foi verificado em 78,1%, neutrofilia em 75%, desvio a
esquerda 68,8% e leucocitose 62,5% dos pacientes (SANTOS, 2011).
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1.2.2 Os hantavírus

Os hantavírus são vírus da família Bunyaviridae, que reune mais de 350
espécies e cinco gêneros: Hantavírus, Bunyavírus, Nairovírus, Phlebovírus e
Tospovírus (ICTV, 2009)
O gênero hantavírus possui mais de 30 espécies, sendo que o primeiro
isolamento do vírus foi realizado em 1976 (FHSR) e 1993 (SCPH) e, posteriormente,
identificaram-se novos vírus. O nome de cada espécie de hantavírus geralmente está
associado ao local em que esta foi detectada pela primeira vez (ELKHOURY, 2007).
De acordo com a OPAS (1999), os hantavírus foram classificados por
análises filogenéticas em três linhagens principais: uma relacionada ao vírus
Hantaan e à FHSR; outra associada ao vírus Sin Nombre, relacionado com casos de
SCPH e ainda uma linhagem de hantavírus que foi detectada apenas em roedores e
que não causa a doença.
Os hantavírus são vírus esféricos medindo 80 a 110nm e possuem uma
cápsula lipídica. Do ponto de vista bioquímico os hantavírus apresentam três
proteínas estruturais principais: a proteína do nucleocapsídeo (N) e das
glicoproteinas -Gn e Gc- do envelope (ENRIA, 2004). SCHMALJOHN e HJELLE
(1997) descrevem o genoma do hantavírus em três segmentos de fita simples de
RNA, de sentido negativo, sendo que o segmento denominado “longo” (L), possui
em torno de 6.300 a 12.000 nucleotídeos, o segmento “médio” (M) é composto por
3.500 a 6.000 nucleotídeos, ao passo que o segmento pequeno (S) é constituído por
1.000 a 2.200 nucleotídeos. O segmento L codifica a polimerase viral, o segmento M
codifica as glicoproteínas de envelope Gn e Gc, ao passo que o terceiro codifica a
proteína N do nucleocapsídeo.
Nas Américas são conhecidas diversas variantes de hantavírus associados à
transmissão da SCPH. Estão descritos os vírus Sin Nombre (Estados Unidos e
Canadá), New York, Monongahela, Bayon e Black creck canal (Estados Unidos),
Choclo (Panamá), Bermejo, Hu39694, Lechiguanas, Maciel, Oran e Pergamino
(Argentina), Andes (Argentina, Chile, Bolívia e Paraguai), Laguna negra (Argentina,
Paraguai, Bolívia e Brasil), Juquitiba (Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil), Jaborá
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(Brasil e Paraguai), Araraquara, Castelo dos Sonhos e Anajatuba (Brasil)
(TRAVASSOS DA ROSA et al., 2005; WEBSTER et al., 2007; PADULA et al.,
2007; DELFRARO et al.,2008; BRASIL, 2009; ARMIEN et al., 2009; CHU et al.,
2009; RABONI et al., 2009; MACNEIL et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2011).

1.2.3 Os reservatórios

ENRIA (2004) descreve que os reservatórios da hantavirose nas América são
os roedores silvestres pertencentes à ordem Rodentia, família Cricetidae e
subfamílias Arvicolinae e Sigmodontinae e que no Brasil, a sub-família
Sigmodontinae é a que possui os roedores envolvidos com a SCPH. Cada variante
dos vírus parece ter tropismo para determinadas espécies de roedores, ou seja, cada
roedor aloja um vírus específico (MILLS e CHILDS, 1998; PEREIRA, 2006).
Estudo com roedores silvestres da sub-família Sigmodontinae em cativeiro,
ou seja, em condições favoráveis de abrigo, água e alimento, demonstrou que do
acasalamento de doze machos e doze fêmeas produziram-se 144 filhotes em 53
ninhadas, com duração média da gestação de 23 dias. A emergência da aparência
externa adulta ocorreu em 15 dias e a puberdade em machos e fêmeas foi de 43 e 42
dias, respectivamente, e a primeira fecundação para duas fêmeas, aos 47 e 54 dias de
idade (DE CONTO e CERQUEIRA, 2007).
Em estudos eco-epidemiológicos realizados nos Estados Unidos pela equipe
do CDC de Atlanta os pesquisadores MILLS et al. (1999) descreveram que a
transmissão do vírus entre os roedores ocorre de forma horizontal, e após a infecção
o hantavírus não é letal para esses roedores, o que os tornam um reservatório por
toda vida.
Os hantavírus são eliminados, principalmente, pela urina, fezes e saliva de
roedores infectados. A principal forma de infecção entre os roedores são as agressões
sendo esse um dos motivos de se encontrar maior quantidade de machos infectados
em relação às fêmeas (MILLS et al., 1997).
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No Quadro 1 é apresentada a distribuição geográfica, hábito, habitat e
principais características dos roedores silvestres até então identificados no Brasil,
bem como o hantavírus que cada roedor aloja.
De janeiro de 1995 até setembro de 2005 no Brasil foram realizadas
investigações eco-epidemiológicas em 14 dos 27 estados. Em 11 anos de estudo
foram capturados 12.507 roedores silvestres, dos quais 645 reagentes para
hantavírus, com positividade geral de 5,2%. Foram capturados animais
sororreagentes em 12 das 14 Unidades Federadas pesquisadas (LAVOCAT, 2005).
MENDES et al. (2010) descrevem que no estado do Maranhão foram
identificados dois hantavírus, porém apenas um causa a infecção no ser humano, o
hantavírus Anajatuba que tem como reservatório o roedor Oligoryzomys fornesi.
Em Mato Grosso até o presente momento foram identificados, na região do
médio norte e extremo norte, os seguintes reservatórios e respectivas variantes virais:
Oligoryzomys utiairitensis (Castelo dos Sonhos) e Calomys callidus (Laguna Negra).
Cabe ressaltar que foram identificadas várias outras espécies de roedores silvestres
no estado, dentre elas o Necromys lasiurus, porém não foram encontrados hantavírus
nos roedores capturados em Mato Grosso (SALBÉ-TRAVASSOS da ROSA, 2008).
Em estudo realizado nos municípios de abrangência da BR 163 CuiabáSantarém foi identificada a circulação do hantavírus Castelo dos Sonhos e Laguna
Negra nos municípios de Guarantã do Norte, Novo Progresso e Marcelândia,
situados na região do extremo norte de Mato Grosso (MEDEIROS et al., 2010).
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Quadro 1 – Distribuição geográfica no Brasil, Hábito, Habitat e principais
características dos reservatórios de hantavírus.
Roedor
Necromys
lasiurus

Oligoryzomys
nigripes

Distribuição do roedor no
Brasil
Leste do Pará, Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande
do
Norte,
Paraíba,
Pernambuco,
Alagoas,
Sergipe, Bahia, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, norte do
Rio Grande do Sul,
sudoeste de Rondônia,
Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goiás, Tocantins e
Minas Gerais
Do Estado do Pernambuco
ao norte do estado de Minas
Gerais e no Distrito Federal

Oligoryzomys
utiairitensis

Centro e Norte de Mato
Grosso e sudeste do Pará.

Oligoryzomys
fornesi

Distrito Federal, norte de
Minas Gerais, Goiás, Bahia
e oeste de Pernambuco.

Holochilus
sciurus

Acre, Amazonas, Roraima,
Pará, sul do Amapá,
Rondônia, Mato Grosso,
Goiás,
Tocantins,
Maranhão, Piauí, centro e
sul do Ceará, oeste de
Pernambuco,
Alagoas,
Bahia e Minas Gerais.
Oeste de Mato Grosso.

Calomys
callidus

Akodon
montensis

Do estado do Rio de
Janeiro ao Rio Grande do
Sul e no leste do estado de
Minas Gerais

Hábito e habitat
Terrestre.
Habita
formações abertas e
florestais do Cerrado e
ao longo ecótono Mata
AtlânticaCerrado,
além de áreas de
vegetação aberta no
estado do Pará.

Terrestre.
Habita
formações florestais e
formações abertas da
Mata
Atlântica
e
Caatinga.
Terrestre.
Habita
formações florestais e
formações abertas da
Floresta
Amazônica,
Cerrado e Pantanal.
Terrestre.
Habita
formações florestais e
formações abertas da
Mata
Atlântica
e
Caatinga
Semi-aquático. Habita
formações florestais da
Caatinga, Cerrado e
Mato Atlântica.

Terrestre.
Habita
formações florestais e
abertas do Cerrado e
Pantanal.

Terrestre. Habita
formações florestais,
áreas abertas adjacentes
e campos de altitude ao
longo de toda a Mata
Atlântica, Campos do
Sul.

Principais
características
Tamanho pequeno a
médio. Comprimento do
cauda menor do que o do
corpo
e
coloração
castanho-acinzentada a
castanho-amarelada.
Possue
um
anel
periocular mais claro.

Hantavírus
Araraquara

Comprimento pequeno,
cauda maior que o corpo,
coloração
castanhoavermelhado a amarelo.

Juquitiba

Comprimento pequeno,
cauda maior que o corpo,
coloração
castanhoavermelhado a amarelo.

Castelo
Sonhos

Comprimento pequeno,
cauda maior que o corpo,
coloração
castanhoavermelhado a amarelo.

Anajatuba

Tamanho
médio
a
grande,
cauda
consistentemente
mais
curta que o corpo,
coloração
castanhoescura tracejada por pelos
escuros,
laterais
alaranjadas.
Tamanho pequeno, cauda
menor do que o corpo,
coloração
castanhoacinzentado a castanhoamarelada, possue tufos
de
pelos
brancos
característicos atrás da
orelha
e
superfície
superior das patas claras.
Tamanho pequeno a
médio, cauda menor do
que o corpo. Coloração
castanho-claro ao
castanho-escuro. Orelhas
grandes, pouco pilosas.
Cauda pouco pilosa e
com escamas epidérmicas
aparentes.

Rio Mearim
(Não
está
relacionado à
infecção
no
homem)

dos

Laguna Negra

Jaborá (Não
está
relacionado à
infecção
no
homem)

Fonte: TRAVASSOS da ROSA et al., 2005; BONVICINO et al., 2008; BRASIL, 2009;
RABONI et al., 2009; TRAVASSOS da ROSA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2011.
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1.2.4 Infecção e Incubação

A infecção no ser humano acontece principalmente através da inalação de
vírus presentes nas fezes, urina ou saliva de roedores silvestres infectados. Também
houve registros de infecções por mordedura/arranhadura de roedores infectados, e
contato de mãos contaminadas com excreta desses animais em mucosa (BRASIL,
2009). Também há descrição de casos de transmissão pessoa a pessoa registrados
isoladamente na Argentina e Chile associados ao vírus Andes (ENRIA et al., 1996;
CHAPARRO et al., 1998).
No Brasil considera-se como período de incubação para SCPH entre 3 e 60
dias com uma média de 2 a 3 semanas (BRASIL, 2009). Em estudo realizado nos
Estados Unidos por YOUNG et al. (2000) este período foi de 9 a 33 dias, com
mediana de 14 a 17 dias. Segundo PINNA et al. (2004) ainda é pouco conhecido o
período de transmissibilidade, supõe-se que o período de maior viremia dar-se-ia
alguns dias antes do aparecimento dos sinais e sintomas, porém não existem
evidências científicas que confirmem tais suposições.

1.3 SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVÍRUS (SCPH)

1.3.1 Características Clínicas

A SCPH apresenta quatro fases de manifestações clínicas: inicial ou
prodrômica, cardiopulmonar, diurética e convalescência (FERREIRA, 2003; ENRIA,
2004; LEMOS e SILVA, 2005; ELKHOURY, 2007). Na fase prodrômica, que pode
durar entre 1 e 6 dias estendendo-se até 15 dias, observa-se febre, mialgia, dor dorsolombar, dor abdominal, cefaléia intensa e sintomas gastrointestinais como náuseas,
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vômitos e diarréia (BRASIL, 2009). Por apresentar sintomatologia inespecífica, esta
fase pode ser facilmente confundida com outras doenças virais de início febril.
A partir do terceiro dia de sintomas pode se iniciar a segunda fase, que é
caracterizada por tosse seca, acompanhada por taquicardia, taquidispnéia e
hipoxemia, seguidas por rápida evolução para edema pulmonar, hipotensão arterial e
colapso circulatório. Nesta fase há alterações na permeabilidade do endotélio,
resultando na saída de fluídos e proteínas para o parênquima pulmonar, ocorrendo
em consequência, dispnéia e taquicardia, o que exige imediata hospitalização do
paciente com assistência ventilatória mecânica (LEMOS e SILVA, 2005; SALBÉTRAVASSOS da ROSA, 2008).
Na descrição de dois casos de SCPH ocorridos em Guariba – SP
FIGUEIREDO et al. (1999) relatam que as infecções iniciam-se nos pulmões, pelas
células endoteliais, onde a penetração é favorecida pela mediação do complexo das
integrinas β3. Posteriormente ocorre a infecção dos macrófagos alveolares e de
outras células primárias. A seguir, o vírus instala-se nas células endoteliais dos
órgãos, como fígado, coração, baço, rim e nódulos linfáticos, determinando aumento
da permeabilidade vascular e consequente extravasamento de líquidos para o espaço
intersticial desses órgãos.
Os pacientes que conseguem superar a segunda fase, desencadeia-se a fase
diurética, com a eliminação espontânea dos líquidos dos espaços extravasculares com
uma duração em torno de 5 dias. A quarta e última fase, a de convalescença, é mais
prolongada podendo durar semanas e até mesmo meses, quando ocorre melhora
gradativa dos sinais e sintomas, lenta recuperação das anormalidades hemodinâmicas
e da função respiratória (FERREIRA, 2003; ELKHOURY, 2007; BRASIL, 2009).
Não foram encontrados estudos sobre sequelas em pacientes que evoluíram
para a cura da SCPH, além do fato de não haver registros de reinfecção (PINNA et
al., 2004)
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1.3.2 Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico sorológico específico para a SCPH no Brasil, faz-se mediante a
detecção de anticorpos imunoglobulina M (IgM) e imunoglobulina G (IgG), nos
soros suspeitos. A detecção é feita pelo teste imunoenzimático (Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay - ELISA), bem como pelas técnicas de IFI em células de rim
de macaco verde africano (VERO E-6) infectadas. Cabe ressaltar que o método
ELISA vem apresentando maior sensibilidade e especificidade (PADULA et al.,
2000; SALBÉ-TRAVASSOS da ROSA, 2008).
Os anticorpos da classe IgM aparecem durante os primeiros dias de doença e
podem ser detectados até cerca de 60 dias após o início dos sintomas (FIGUEIREDO
et al., 2000; FERREIRA, 2003).

No Brasil os laboratórios de referência para

realização da sorologia são: Instituto Evandro Chagas (Pará), Instituto Adolfo Lutz
(São Paulo) e Fundação Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro e Paraná), tendo em vista que
a manipulação das amostras deve ser feita em laboratórios com nível de segurança 3
(CAMPOS, 2002; BRASIL, 2009).
A partir de 2009, o Ministério da Saúde equipou os laboratórios de referência
de alguns dos estados com registros de SCPH e iniciou o treinamento dos servidores
para a realização da sorologia. Mato Grosso passou por esse processo em 2009 e
atualmente a sorologia é realizada no estado, agilizando assim o diagnóstico, este que
anteriormente era feito no Instituto Evandro Chagas (BRASIL, 2009).
No Brasil existem dois grupos de pesquisadores, na Escola Paulista de
Medicina de Ribeirão Preto e na FIOCRUZ/Universidade Federal do Paraná, que
estão desenvolvendo kits para o diagnóstico da SCPH, com especificidade para os
vírus da América do Sul, porém esses ainda não estão disponíveis para
comercialização (FIGUEIREDO, 2010; MAZZAROTTO et al., 2010).
Quanto ao tratamento, atualmente não existem antivirais ou outro tipo de
tratamento que curem a SCPH. Na fase prodrômica deve ser realizado o
monitoramento dos sinais vitais e da evolução da doença (FIGUEIREDO et al.,
2000; LEMOS e SILVA, 2005; BRASIL, 2009). E a partir do inicio da fase
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cardiopulmonar os pacientes devem ser admitidos imediatamente em centros de
terapia intensiva (CTI).
Existem pesquisas em andamento do grupo de estudos de hantavirose do
CDC que relatam o uso da ribavirina endovenosa na fase inicial da SCPH, com
resultados positivos em roedores, porém ainda necessitam ser aprofundadas e
detalhadas para possíveis utilizações em humanos (OGG, JONSSON e HOOPER,
2010; OGG et al., 2010). Alguns serviços no Brasil, Argentina e Chile, de forma
empírica, têm administrado corticosteróides, precocemente, com resultados
interessantes, embora não haja até o momento estudos que avaliem sua eficácia
(BRASIL, 2009).
Estudos sobre vacinas também estão em andamento, porém os maiores
avanços são com a FHSR, e necessitam ainda de mais pesquisas, com maior número
de pessoas para avaliar se realmente representam um instrumento terapêutico ideal
(SALBÉ-TRAVASSOS da ROSA, 2008). A Fase 1 de estudo clínico com vacina foi
relatada por BOUDREAU et al. (2010) com resultados satisfatórios que produziram
níveis significantes de neutralização para os hantavírus Haantan e Puumala.

1.3.3 Medidas de Prevenção e Controle

As medidas de prevenção e controle constituem as ações mais efetivas no
enfrentamento da SCPH, tendo em vista que não existem medicamentos, vacinas
e/ou medidas terapêuticas eficazes. ELKHOURY (2007) destaca que as medidas de
prevenção alicerçam-se na educação em saúde e ambiental e na informação e
comunicação para leigos e profissionais da saúde.
Essas atividades são direcionadas para as ações em relação aos roedores
(manejo ambiental: antirratização e desratização), à população em geral que reside
em áreas de transmissão e aos profissionais de saúde (assistenciais e pesquisadores).
Vale destacar que todas essas ações devem ser realizadas após o (re) conhecimento
da região em risco e devem ser adaptadas para a realidade e as necessidades locais.
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A estratégia de controle dos roedores é definida com base no conhecimento
prévio da biologia e do comportamento dos roedores, de acordo com seus habitats
em cada área domiciliar, peridomiciliar ou silvestre (BRASIL, 2009).
A antirratização consiste em afastar o roedor silvestre das habitações
humanas. Assim, evitar a presença de alimento, água e quaisquer materiais que
possam servir de abrigo é fundamental. O ideal é manter a plantação a uma distancia
de 50 metros das habitações, além de armazenar qualquer produto agrícola distante
das residências, fechado e a uma altura mínima de 40 cm do chão. Quanto ao lixo o
recomendado é enterrá-lo a 50 metros das residências e quando houver coleta, mantêlo suspenso do chão até sua retirada (BRASIL, 2009; FUNASA, 2002; OPAS, 1999).
Em relação à desratização existem muitas controvérsias, pelo risco de
desequilíbrio biológico que a mesma pode causar, porém é orientado pelo Ministério
da Saúde (BRASIL, 2009) que em regiões com transmissão confirmada da SCPH e
com grande infestação de roedores a ação poderá ser realizada por profissionais
habilitados, abrangendo a área do domicílio e peri-domicílio. Destaca-se que o
controle biológico é importante no manejo ambiental e, mesmo em áreas
modificadas, a preservação dos predadores naturais dos roedores silvestres é
imprescindível.
As atividades de informação, comunicação e educação com as populações
expostas são essenciais para o reconhecimento dos riscos e tornam-se instrumentos
importantes na prevenção. Assim, os moradores da região devem conhecer a doença,
os roedores até então identificados, as vias de transmissão e as formas de prevenção,
como a antirratização, desratização e uso da máscara PFF3 (OPAS, 1999; TERÇAS
et al., 2007a; BRASIL, 2009). O essencial nessas estratégias é a inserção dos sujeitos
na divulgação e identificação dos riscos, além do apoio da sociedade como um todo.
Os profissionais de saúde podem estar envolvidos no risco de infecção por
SCPH em duas situações: na investigação dos casos e em pesquisas com roedores.
Na investigação dos casos suspeitos, é recomendado aos profissionais da vigilância
epidemiológica que a proceda utilizando máscara PFF3 e luvas de borracha. Também
é importante realizar a desinfecção antes de adentrar a locais possivelmente
infectados e fechados. Nas pesquisas que envolvam a manipulação dos roedores
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silvestres é imprescindível a utilização de equipamentos de segurança de nível 3
(LAVOCAT, 2005; BRASIL, 2009).

1.4 EPIDEMIOLOGIA DA SCPH

Após a identificação dos primeiros casos de SCPH, em 1993, a doença passou
a ser identificada em toda a América. Conforme afirmam ENRIA e LEVIS (2004), a
distribuição geográfica da SCPH está diretamente associada com a distribuição dos
hantavírus, que por sua vez estão relacionados com a distribuição dos respectivos
roedores reservatórios. FERREIRA (2003) descreve que a expansão da doença no
continente se estende desde o Canadá até próximo à região sul da Argentina.
Na América do Norte, a SCPH ocorre nos EUA e Canadá, já na América
Central só existem registros de casos humanos no Panamá, enquanto que na América
do Sul além dos registros brasileiros, existem registros da doença em três áreas da
Argentina, na região sul do Chile, na região do Chaco Paraguaio no Paraguai, além
de casos no Uruguai, Bolívia e na Guiana Francesa (MATHEUS et al., 2006; OPAS,
1999).
Os casos de SCPH no Canadá são causados, em sua maioria, pelo hantavírus
Sin Nombre, que se distribui pelas províncias de Alberta, Saskatchewan, British
Columbia, Manitoba e Quebec. No período de 1989 a 2006 64% dos infectados eram
homens, a idade média foi 41,9 anos e a taxa de letalidade de 32,3% (ARTSOB et al.,
2007).
Nos Estados Unidos, 510 casos foram registrados em 30 estados de 1993 a
2009. Estes variaram anualmente entre 11 a 48 casos, com maior ocorrência nos
meses do verão, sendo que na maioria dos casos houve exposição conhecida ao
roedor antes do desenvolvimento da doença (MACNEIL et al., 2011; MACNEIL e
ROLLIN, 2010). Os mesmos autores ainda descrevem uma taxa de letalidade média
nos 16 anos de registro da doença de 35%, com maior incidência no sexo masculino
e idade entre 20 e 50 anos.
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No Panamá, os primeiros casos de SCPH foram descritos no distrito de Las
Tablas, em fevereiro de 2000, causados pelo vírus Choclo. Até 2006 foram
confirmados 85 casos distribuídos pela região centro-sul, com taxa de letalidade de
17,6% (BAYARD et al., 2004; ARMIÉN et al., 2007)
Estudo que compreende o período de 1995 a 2008 na Argentina demonstrou
que dos 710 casos registrados, 35% ocorreram na primavera, a idade dos pacientes
variou de 4 meses a 77 anos, com média de 30 anos. Estiveram envolvidos na
transmissão 3 variantes virais: Laguna Negra, Andes e Juquitiba, os quais foram
detectados nas regiões noroeste, central, sul, e nordeste argentino (MARTINEZ et
al., 2010).
No Paraguai, ocorreram 62 casos de SCPH de 1995 a 2007, sendo a maior
parte em homens, entre 12 e 70 anos, 98% residiam no Chaco central. As atividades
agrícolas foram os principais fatores de risco, a taxa de incidência era 1,02 por
100.000 habitantes com uma taxa da mortalidade de 11,3% (INSAURRALDE e
PÁEZ, 2008).
No ano de 1995 foram registrados os primeiros casos no Chile,
principalmente no extremo sul. Em 1997, no mesmo local ocorreu um surto
epidêmico que acometeu 23 pessoas, tendo sido o vírus Andes o causador da
epidemia (FERREIRA, 2003).
No Uruguai, a SCPH ocorre de forma esporádica e apresenta baixa letalidade.
O sequenciamento genético de isolados locais sugere ser o agente similar ao vírus
Lechiguanas.

Anticorpos

anti-hantavírus

foram

encontrados

em

pessoas

assintomáticas nesse país (PETERS, 1998).
CARROL et al. (2005) descrevem que em agosto 2002, dois casos de SCPH
foram confirmados em Mineros e Concepción, dentro do departamento de Santa
Cruz na Bolívia. O estudo identificou o roedor Calomys callosus como reservatório
do vírus Laguna Negra e nessa região boliviana os casos foram associados às
alterações extensivas do ecossistema nativo.
Na Guiana Francesa, até recentemente nenhuma informação estava disponível
referindo-se à presença de hantavirose, porém em agosto de 2008 foi confirmado o
primeiro caso da doença em um homem de 38 anos. A possível região de infecção é
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de floresta tropical que está em processo de mudanças ambientais decorrentes do
desenvolvimento econômico (MATHEUS et al., 2010).
Dos 1.119 casos de SCPH confirmados no Brasil até 2008, 28,6% ocorreram
na região de cerrado com taxa de letalidade de 57,7%. Desse total de casos 74%
ocorreram entre os meses de abril e agosto, e os principais fatores de exposição ao
risco para infecção por hantavírus foram decorrentes das atividades profissionais em
área rural (LAVOCAT, PELISSARI e ELKHOURY, 2010).
No Brasil, como ressalta ELKHOURY (2007) existem registros de casos de
SCPH em 14 estados. De 1993 a 2008, a doença ocorreu da seguinte forma no país:
Minas Gerais (210 casos), Santa Catarina (198), Paraná (174), Mato Grosso (153),
São Paulo (128), Rio Grande do Sul (68), Distrito Federal (59), Pará (56), Goiás (38),
Maranhão (10), Amazonas (4), Rondônia (3), Rio Grande do Norte (2) e Bahia (1)
(BRASIL, 2009).
O perfil dos pacientes brasileiros é semelhante ao dos norte americanos: idade
média entre 30 – 40 anos, a maioria do sexo masculino, cerca de 50% residindo e/ou
mantendo suas atividades profissionais em zona rural. A diferença entre os perfis
ocorre em relação ao registro de casos em crianças, mais frequente no Brasil
(BRASIL, 2009; ELKHOURY, 2007; OPAS, 1999; ENRIA e LEVIS, 2004).
Em Mato Grosso, de 1999 a 2006 foram registrados 100 casos, 80%
ocorreram em pessoas do sexo masculino com idade entre 30 e 39 anos que
desempenhavam suas atividades profissionais na área da agricultura, 90% foram
hospitalizados com uma taxa de letalidade média de 44% (MARQUES et al., 2007).
Em estudo de 20 casos de SCPH realizado por TERÇAS et al. (2007b) em
Campo Novo do Parecis, de 1999 a 2005, detectou-se uma letalidade de 50% e
incidência média de 1,3/10.000 habitantes.
Neste mesmo município matogrossense, em 2006 foram detectados 13 casos
da doença e incidência de 4,8 casos por 10.000 habitantes. Todos os pacientes eram
do sexo masculino, a idade média foi de 37 anos (amplitude de 8 - 66 anos), 61%
trabalhavam na zona rural e a totalidade de pacientes apresentou a zona rural como
local provável de infecção (TERÇAS et al., 2007b).
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar as características epidemiológicas e clínicas dos casos da Síndrome
Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH) ocorridos no estado de Mato Grosso de
1999 a 2010.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever as características epidemiológicas e clínicas de um surto de
hantavirose ocorrido no Parque Indígena do Xingú, região extremo norte de Mato
Grosso, Brasil.
Analisar os fatores relacionados com a mortalidade por SCPH em Mato
Grosso;
Predizer a frequência de casos anuais de hantavirose para as regiões que os
registram e para o estado de Mato Grosso nos anos de 2011 e 2012.
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3 MÉTODOS

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo de série de casos, pautado em dados secundários de
casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH) ocorridos no estado de
Mato Grosso no período de 1999 a 2010.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado do Mato Grosso com uma extensão de 903.357,908 km² e
população recenseada em 2010 de 3.033.991 habitantes, possui 141 municípios
(IBGE, 2010), dos quais 27 têm registro de ocorrência de casos de SCPH até o ano
de 2010. O clima é tropical quente e sub-úmido, com precipitação anual de cerca de
1.700 mm e temperatura variando entre de 24 ºC a 40 ºC, e vegetação típica do
Pantanal, Cerrado e mata pré-Amazônica.

3.3 UNIVERSO DE ESTUDO

A pesquisa contemplou 100% das fichas de notificação de casos de SCPH
com sorologia positiva, registradas de 1999 a 2010 no estado de Mato Grosso. As
fichas com sorologia positiva foram consideradas como casos. O período
estabelecido compreendeu a ocorrência desde os primeiros casos da SCPH no estado.
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3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídas as fichas de notificação dos casos notificados cujo local
provável de infecção não tenha sido no estado de Mato Grosso.

3.5. FONTES DE INFORMAÇÃO

3.5.1 Artigo 1

Foram utilizados os documentos arquivados na área técnica da vigilância da
hantavirose da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, constituída de
relatórios de investigação do surto, imagens e fichas de notificação/investigação.

3.5.2 Artigo 2

Para a construção do artigo que buscou analisar a morbi mortalidade por
SCPH em Mato Grosso foram utilizadas as fichas de notificação\investigação no
período de 1999 a 2010.

3.5.3 Artigo 3

Utilizou-se as fichas de notificação\investigação dos casos de SCPH que
ocorreram em Mato Grosso no período de 1999 a 2010.
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3.6. VARIÁVEIS

3.6.1 Artigo 1
As variáveis utilizadas no estudo de um surto em área indígena foram:
- Variáveis relacionadas à pessoa: sexo, idade em anos completos e raça/cor.
- Variáveis relacionadas aos antecedentes epidemiológicos: situações e/ou
exposições potencialmente de risco para infecção por hantavirose e ambiente do local
provável de infecção.
- Variáveis referentes aos dados clínicos e laboratoriais: sinais e sintomas,
achados laboratoriais (hemoconcentração, trombocitopenia, linfócitos atípicos,
aumento de uréia e creatinina e leucocitose), achados radiológicos, hospitalização e
tipo de suporte terapêutico (respirador mecânico ou CPAP). As formas clínicas
foram classificadas em duas categorias: fase prodrômica/inespecífica e fase
cardiopulmonar. Fase prodrômica: febre, tosse seca, mialgia, principalmente na
região dorso-lombar, dor abdominal, náusea, vômito, astenia e cefaléia. Fase
cardiopulmonar: caracteriza-se por insuficiência respiratória aguda grave e choque
circulatório.

3.6.2 Artigo 2
Foi considerado como dependente a variável evolução (óbito ou cura) a as
seguintes variáveis como independentes:
- Variáveis relacionada à pessoa: sexo, idade em faixas (menor e igual a 14
anos e maiores de 14 anos), anos de escolaridade (não aplicável, analfabeto, ensino
fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto,
ensino médio completo, ensino superior incompleto e ensino superior completo) e
zona de residência (urbana, rural e peri-urbana).
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- Variáveis relacionadas à distribuição geográfica foram os municípios
prováveis de infecção, enquanto que as relacionadas à distribuição temporal foram o
ano e o mês de início de sintomas.
- Variáveis relacionadas aos antecedentes epidemiológicos: situações e/ou
exposições potencialmente de risco e zona e ambiente do local provável de infecção.
- Variáveis referentes aos dados clínicos e laboratoriais: sinais e sintomas
apresentados, achados laboratoriais e de imagem (radiológicos), hospitalização,
ocorrência de transferência intermunicipal e tipo de suporte terapêutico.
3.6.3 Artigo 3
As variáveis utilizadas foram: ano (1999 a 2010), mês (janeiro a dezembro),
evolução (cura ou óbito), regiões (médio norte e extremo norte) e municípios que
foram locais prováveis de infecção da SCPH no estado.

3.7. PROCEDIMENTOS DE COLETA E CONSTRUÇÃO DE BASE DE
DADOS
A princípio buscou-se a autorização da Secretaria de Estado de Saúde de
Mato Grosso onde obteve-se os dados do arquivo documental (fichas de notificação)
da área técnica da hantavirose no período de 1999 a 2010. Posteriormente as fichas
foram conferidas com os registros nos Sistemas de Informação: Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para as notificações de 1999 a 2005
e Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET) para as
notificações de 2006 a 2010.
A partir de então todas as notificações do estado foram analisadas e eleitas
como casos as fichas em que o local provável de infecção foi em Mato Grosso.
Os bancos de dados contemplando as fichas de notificação da SCPH foram
sistematizados em planilha eletrônica e analisados utilizando-se o programa
Statistical Pakage for the Social Sciences (SPSS) versão 15.0 para análises
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estatísticas e TerraView 3.14, (www.dpi.inpe.br/terraview) para localização espacial
dos casos.

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA: PROCEDIMENTOS

3.8.1 Artigo 1
Para descrever e analisar as características epidemiológicas e clínicas do surto
de SCPH em Mato Grosso, foi utilizado o programa SPSS versão 15.0.
3.8.2 Artigo 2
A análise estatística foi realizada em duas etapas. Inicialmente, utilizou-se a
análise bivariada do óbito em função das variáveis independentes, sendo que as
variáveis que apresentaram significância estatística com p < 0,05 e IC de 95%, foram
utilizadas para construir o modelo de regressão de Poisson robusto.
Para a variável independente sinais e sintomas, optou-se por agrupar os 17
sinais e sintomas em 4 conglomerados, para assim realizar a análise multivariada
residual e buscar encontrar quais estão mais diretamente relacionados ao óbito por
SCPH em Mato Grosso.
A análise, que determinou a distribuição dos casos de SCPH em Mato
Grosso, identificando áreas de maior e menor intensidade, foi realizada no programa
TerraView 3.14 com a construção do mapa de Kernel através do método de
interpolação espacial.
3.8.3 Artigo 3
Para prever o número de casos de hantavirose no Estado de Mato Grosso
utilizou-se a técnica estatística de séries temporais, considerando que esse é um
conjunto de dados ordenados no tempo (GUJARATI, 2000).
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Antes de modelar os 12 anos dos dados de SCPH, realizou-se a construção do
gráfico para descrever o movimento geral da série, visando identificar
aproximadamente as tendências seculares, movimentos cíclicos e sazonalidades.
A partir da identificação do comportamento da SCPH de 1999 a 2010 buscouse analisar estatisticamente se a série de dados apresentava uma tendência e ou
sazonalidade, para assim aplicar o modelo de séries temporais.
Neste estudo utilizou-se o modelo Holt-Winters (HW), este modelo é
adequado para previsões cujos dados, agrupados em séries temporais, apresentam
como componentes básicos, nível, ou um nível acompanhado de uma tendência, ou
ainda, um nível acompanhado de uma tendência e mais um fator sazonal, além de um
erro aleatório (MORETTIN e TOLOI, 2004). Além disso, é um dos modelos mais
utilizados para a previsão de curto prazo, devido a sua simplicidade, baixo custo de
operação, boa precisão e capacidade de ajustamento automático e rápido a mudanças
na série. Com tais características pode tornar-se um instrumento acessível aos
serviços de vigilância em saúde, instrumentalizando sua prática.
Este modelo isola na série quatro fatores ou coeficientes de alisamento:
nível, tendência linear, fator sazonal e um elemento residual não previsível, chamado
erro aleatório. Na estimativa desses fatores usou-se o método de ajustamento
exponencial, também chamado suavização exponencial (HOLT, 1957; WINTERS,
1960; BOX e JENKINS, 1976). A utilização da suavização exponencial é essencial
para a construção de um modelo com a minimização de riscos de erro na predição,
fundamentalmente em doenças emergentes como a SCPH em que suas características
e comportamentos estão em processo de conhecimento.
No modelo de HW existem dois tipos de procedimentos, multiplicativo e
aditivo, cuja utilização depende da característica da série considerada (MORETTIN e
TOLOI, 2004). Utilizou-se como critério de escolha entre o fator multiplicativo ou
aditivo o cálculo do valor do erro quadrático médio, pois ele identifica claramente o
comportamento real da série em termos dos erros com maior sensibilidade, definindo
assim a melhor escolha entre o procedimento multiplicativo ou aditivo
(BOWERMAN, 1987 e CHATFIELD, 1988).
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Considerando que possa haver um risco na predição dos casos de SCPH,
utilizou-se o modelo HW, com a predição em curto prazo (2 anos) e a utilização de
intervalo de previsão de 95%, visando reduzir este risco.

3.9 ASPECTOS ÉTICOS

O estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Julio Muller/Universidade Federal de Mato Grosso sob o
protocolo nº 965/CEP-HUJM/2010.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 ARTIGO 1 - Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus: estudo de
um surto no Parque Indígena do Xingú, região amazônica – Brasil.

Resumo
O estudo objetivou descrever um surto de 10 casos de hantavirose ocorrido na Aldeia
Sobradinho, Parque Indígena do Xingú, região extremo norte do estado de Mato
Grosso - Brasil, no ano de 2010. Tratou-se de um surto autóctone de hantavirose na
forma clínica cardiopulmonar. Entre os casos, todos eram indígenas da etnia Kayabí,
nove evoluíram para cura e um evoluiu para óbito. Com relação a distribuição em
relação ao sexo a mesma é paritária, a idade variou entre 1 e 38 anos. O local
provável de infecção foi possivelmente a casa três da aldeia sobradinho, com
atividades que envolveram limpeza e contato com roedores silvestres e suas excretas.
Foram identificados 13 sinais e sintomas diferentes, com maior incidência de febre
(100%), astenia (80%), tosse seca e dor abdominal (70%) e dispnéia (60%), cinco
indígenas foram hospitalizados e uma morreu na aldeia. Ao descrever os achados
epidemiológicos e clínicos, este estudo poderá subsidiar novas ações de vigilância
em saúde, bem como estudos para a população indígena brasileira que reside em
áreas de circulação de hantavírus. Deduz-se uma relação do surto com
desmatamentos e expansão agropecuária nas áreas no entorno do Parque Indígena do
Xingú.
Palavras-chave: Síndrome Cardiopulomar por hantavírus – Surto – Vigilância
Epidemiológica.
Abstract
The study aimed to describe an outbreak of 10 cases of hantavirus occurred in
Sobradinho Indian Settlement, Xingu Indigenous Park, extreme Northern region of
Mato Grosso State, Brazil, in 2010. It was an autochthone outbreak of hantaviruses
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in its pulmonary clinic type. Among the cases, all were indigenous and members of
the Kayabí ethnic group, nine evolved to cure and one evolved to death. Regarding
the distribution according to sex, it is paritary, age ranging between 1 and 38 years.
The likely site of infection was house 3 of Sobradinho Indian settlement, with
activities involving cleaning and contact with wild rodents and their excrement. 13
different signs and symptoms were identified, with highest incidence of fever
(100%), asthenia (80%), dry cough and abdominal pain (70%), and dyspnea (60%), 5
indians were hospitalized and one died in the settlement. Describing the
epidemiological and clinical findings, this study may be useful for developing new
vigilance actions in health, as well as studies for the Brazilian indigenous population
who lives in areas of hantavirus circulation. A relation between outbreak and
deforestation and farming branch expansion in areas surrounding Indigenous Park of
Xingu.
Key-words: Hantavirus Pulmonary Syndrome – Outbreak – Epidemiological
vigilance

Introdução
A hantavirose na forma clínica cardiopulmonar foi identificada inicialmente
em 1993, na região semi-árida do Sudoeste dos EUA, denominada Four Corners,
(NICHOL el tal., 1993; ENRIA & LEVIS, 2004). A manifestação se deu como um
surto em uma comunidade de índios Navajos, ocasionada pelo vírus Sin Nombre.
Na mesma década, foram identificados casos no Brasil (1993), Canadá
(1994), Argentina (1995), Chile (1995), Paraguai (1995), Uruguai (1997) e Panamá
(1999). A doença emerge como problema de saúde pública devido à alta taxa de
letalidade (em torno de 50%) e rápida evolução (ELKHOURY, 2007).
Os hantavírus causadores de síndrome cardiopulmonar por hantavírus
(SCPH) encontram-se associados a roedores silvestres americanos da família
Cricetidae, tendo como reservatórios roedores da sub-família Sigmodontinae. O
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homem se infecta, principalmente, pela inalação de aerossóis contendo excretas e
secreções desses roedores (MILLS e CHILDS, 1998; OPAS, 1999; BRASIL, 2009).
A hantavirose é considerada como doença infecciosa emergente, segundo a
classificação do Centro de Controle de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, devido
ao seu surgimento recente em populações residentes na Ásia, Europa e América e
aumento de sua incidência e distribuição geográfica (MORSE, 1995; PIGNATTI,
2004).
No caso da SCPH são conhecidas 16 variantes associadas à transmissão nas
Américas. No Brasil, foram identificadas sete variantes, sendo cinco associadas com
a SCPH (Araraquara, Juquitiba, Castelo dos Sonhos, Anajuba e Laguna Negra) e
duas (Rio Mearim e Jaborá) só foram identificadas nos roedores (BRASIL, 2009).
A instalação e manutenção desta enfermidade têm sido facilitada por
condições ecológicas propícias e por fatores sociais, econômicos e espaciais que, em
sua interação e sinergismo, determinam a sua emergência (SCHATZMAYR, 2001;
PIGNATTI, 2004) . No Brasil, as modificações ambientais ocorridas nos últimos 20
anos no padrão de crescimento econômico e na produção agrícola são relacionadas
aos casos de SCPH. Desde a identificação dos primeiros casos brasileiros em área de
desmatamento no Estado de São Paulo e no Estado de Santa Catarina, as alterações
na paisagem devido à novas formas de exploração agropecuária e reflorestamento
passam a ser associadas à ocorrência e distribuição de casos (SCHMIDT, 2007;
IVERSSON et al., 1994). Em Mato Grosso, o projeto de desenvolvimento nacional
por meio de integração da Região Norte do país, via região Centro Oeste, iniciada na
década de 1940 e incrementada na década de 1970, tem favorecido emergência desta
virose para novas áreas.
A vulnerabilidade à doença, por parte da população humana residente nessas
áreas, provavelmente está relacionada ao deslocamento de roedores para núcleos
populacionais onde encontram disponibilidade de alimentos, água e abrigo.
No Brasil, foram registrados casos em 14 estados da federação, no período de
1993 a 2006. A maioria deles foi detectada na região Sul, Sudeste e Centro Oeste,
principalmente nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
Mato Grosso e no Distrito Federal (ELKHOURY, 2007).
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Em Mato Grosso, os primeiros casos da doença ocorreram em 1999 no
município de Campo Novo do Parecis onde foi identificada a cepa Castelo dos
Sonhos e Laguna Negra (SALBÉ-TRAVASSOS DA ROSA, 2008). No período de
1999 a 2010 foram registrados 203 casos, com letalidade de 42,8%, segundo dados
da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT). Dentre os casos
ocorridos no estado, destacam-se os notificados nos municípios de Marcelândia (a
partir de 2007) e União do Sul (a partir de 2004) que fazem fronteira com o Parque
Indígena do Xingú.
Em janeiro de 2010, um surto em área indígena foi notificado na Aldeia
Sobradinho, etnia Kayabí, Parque Indígena do Xingú, município de Feliz Natal –
MT.
Com o objetivo de descrever as características epidemiológicas e clínicas do
surto ocorrido no local, desenvolveu-se um estudo descritivo do surto identificado na
Aldeia Sobradinho durante o período de dezembro de 2009 a janeiro de 2010.

Materiais e Métodos
O estudo foi realizado a partir de análise de documentos (relatórios de
investigação de surtos) e fichas de notificação arquivadas na área técnica de
vigilância da hantavirose da SES/MT. Foram selecionadas todas as fichas de
notificação de SCPH dos pacientes confirmados, cujo local provável de infecção foi
na Aldeia Sobradinho, bem como todos os registros documentais da investigação
epidemiológica da SES/MT. Não foram utilizados dados de prontuários.
Estes dados de arquivos foram sistematizados em planilha eletrônica e
analisados utilizando-se o programa Statistical Pakage for the Social Sciences
(SPSS) versão 15.0 para análises estatísticas.
As variáveis utilizadas foram: (a) variáveis relacionadas à pessoa: sexo e
idade

em

anos

completos;

(b)

variáveis

relacionadas

aos

antecedentes

epidemiológicos: situações e/ou exposições potencialmente de risco para infecção
por hantavirose e ambiente do local provável de infecção; (c) variáveis referentes aos
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dados clínicos e laboratoriais: sinais e sintomas, achados laboratoriais, achados
radiológicos, hospitalização e tipo de suporte terapêutico.
As formas clínicas foram classificadas em duas categorias: fase
prodrômica/inespecífica e fase cardiopulmonar.
As amostras coletadas para os exames sorológicos foram encaminhadas para
análise no Laboratório Central do Estado de Mato Grosso (LACEN-MT) e Instituto
Evandro Chagas do Estado de Pará (IEC - PA). A sorologia consistiu na detecção de
anticorpos imunoglobulina M (IgM) e imunoglobulina G (IgG), nos soros suspeitos.
A detecção foi feita pelo teste imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay - ELISA) (PADULA et al., 2000; SALBÉ-TRAVASSOS DA ROSA, 2008).
Para a detecção de IgM, tanto o LACEN-MT como IEC – PA consideram
positivos os soros com título de anticorpos superiores ou iguais a 0,1 para os
antígenos do vírus Laguna Negra e 0,3 para os antígenos do vírus Andes na diluição
de 1:100. Para o teste de IgG as amostras foram testadas com o antígeno específico
para o hantavírus Sin nombre, sendo consideradas positivas as que apresentaram
título de anticorpos maiores ou iguais a 0,2 na diluição 1:400 do soro.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Universitário Julio Muller/Universidade Federal de Mato Grosso sob o protocolo nº
965/CEP-HUJM/2010 conforme preceitos da Resolução 196/96 da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa.
Resultados
Características do Local de Ocorrência
O Parque Indígena do Xingú foi criado no Brasil em 1961, com uma área de
2,9 milhões de hectares na região amazônica, no Estado de Mato Grosso (SCHMIDT,
2001). A sua criação teve como objetivo garantir a proteção das populações
indígenas diante das frentes de expansão agrícola e extrativista intensificadas no
estado a partir da década de 1940.
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No território do Parque Indígena do Xingú habitam 16 povos indígenas, com
diferentes línguas, culturas, mitos, rituais e ambientes (LIMA, 2007).
O constante desmatamento das matas ciliares nas nascentes e afluentes dos
rios que desembocam no Rio Xingu, que atravessa o Parque, e a abertura de novas
cidades e fazendas no seu entorno acarretam impactos ambientais negativos, com
consequente repercussão na vida dos povos indígenas do Parque Indígena do Xingú
(GRUNBERG, 2004).
Até meados do século XX, os Kayabí ocupavam a região que se estende do
município de Alta Floresta até o município de Juara. A partir da década de 1950, uma
parte dessa população começou a se deslocar para o Parque Indígena do Xingú, num
movimento migratório que durou aproximadamente vinte anos (PAGLIARO, 2010).
Em 2011, 1.331 residiam no Parque Indígena do Xingú em 38 aldeias, sendo
assistidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Parque Indígena do Xingú MT (DSEI Parque Indígena do Xingú - MT) (BRASIL, 2011).
Caracterização da Aldeia Sobradinho
A Aldeia Sobradinho localiza-se na região extremo norte de Mato Grosso
(11º15´30´´S e 53º44´53´´W), foi fundada em 2001 à margem direita do rio Arraia e
integra o Parque Indígena do Xingú que, nesta localidade, pertence ao município de
Feliz Natal (Figura 1).
Os indígenas que residem na Aldeia Sobradinho são da etnia Kayabí e
totalizam 107 indivíduos. Falam a língua Tupi-Guarani e exibem, como
característica, uma tatuagem facial que marca em alguns sua identidade (LIMA,
2007).
Os Kayabí são agricultores e vivem do cultivo de roças com policultivos e
diversificados onde são cultivadas mandioca, milho, algodão, amendoim, batata,
cará, feijão fava, cana, abóbora, e melancia (SILVA, 2002). As roças de mandioca,
milho, amendoim, cana de açúcar, estão localizadas a mais de 50 metros das ocas.
O cultivo de espécies vegetais que diferem do bioma local, podem alterar o
ecossistema e causar mudanças, influenciando assim na emergência da hantavirose.
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Figura 1 – Localização geográfica do Parque Indígena do Xingú e Aldeia
Sobradinho.
Além de agricultores, os Kayabí são também caçadores. Atualmente, com a
fixação do grupo na calha dos principais rios na região do Xingú, na Aldeia
Sobradinho, aliada, entre outros fatores, à rarefação de alguns animais, a pesca tem
se tornado a rotineira nessa etnia (SCHMIDT, 2001; GRUNBERG, 2004).
As características ambientais da Aldeia Sobradinho são peculiares à região de
floresta amazônica, com presença de vegetação de pequeno e grande porte. Próximo
às ocas, são observadas espécies vegetais nativas como a Garapeira, Itaúba, Jatobá,
Peroba, Champanha, Mescla e outras.
Na região peri-domiciliar existem gramíneas e árvores frutíferas como
mangueira, cupuaçu, coqueiro, gravioleira, pequizeiro, ingá e abacateiro, além da
presença de diversos animais como cães, patos, galinhas e porcos do mato.
A aldeia é constituída por 13 imóveis, todos de madeira com cobertura de
buriti, exceto a escola que é de alvenaria. Conta com uma unidade de saúde, dez
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casas (2 desabitadas), um depósito de combustível, uma escola e um barracão. Essas
habitações estão organizadas lado a lado, em forma de ferradura, sendo que todas
têm a frente voltada para o rio Arraia. A constituição física da aldeia demonstra que
os indígenas estão aculturados.
As casas Kayabí abrigam uma família extensa, medindo em torno de 6 metros
de largura por 12 de comprimento.
Relato da Investigação do Surto
Em 12 de janeiro de 2010 foi realizada, a primeira notificação da suspeita de
hantavirose ao Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde
(CIEVS/MT), de pacientes oriundos da Aldeia Sobradinho pelo serviço de
assistência médica do Hospital de Sinop - MT.
As áreas indígenas do Brasil eram consideradas indenes para hantavirose até
o início de fevereiro de 2010, quando os exames sorológicos realizados em três
indígenas residentes nessa aldeia e hospitalizados em UTI dos municípios de Sinop e
Colíder foram positivos para SCPH.
Diante desta situação, a equipe técnica da SES/MT, em parceria com DSEIXingú, em 17 de março de 2010, deslocou-se até a Aldeia Sobradinho para realizar a
investigação epidemiológica. O acesso a aldeia é via fluvial. Assim a equipe de
investigação deslocou-se até Canarana – MT, posteriormente percorreu os rios
Culuene/Xingu até o pólo base Diauarum do DSEI/Xingu e de lá prosseguiu até a
Aldeia Sobradinho, totalizando dois dias de deslocamento da capital Cuiabá até a
Aldeia Sobradinho.
Inquérito Sorológico
Na investigação epidemiológica realizada em 17 de março de 2010, 40 dias
após a notificação dos primeiros casos, coletou-se amostras sorológicas de 26
indígenas sintomáticos, correspondendo a 24,3% de um total de 107 habitantes, todos
da etnia Kayabí, moradores dessa aldeia. Demais coletas de sorologia foram
realizadas nos moradores da Aldeia Sobradinho que tiveram contato, apresentaram
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sintomas e que estavam sob assistência no mesmo período em instituições de saúde
dos municípios de Sinop (5 amostras), Colíder (uma) e Juara (uma). Totalizaram-se
33 amostras de sangue, todas de indígenas pertencentes a etnia Kayabí e residentes
na aldeia Sobradinho.
Do total de 33 exames sorológicos realizados, 17 (51,5%) eram de residentes
na Casa 3 no momento da investigação do surto. Do total de exames realizados, 17
(51,5%) deram positivos para hantavírus sendo 9 (52,9%) IgM positivo e 8 (47,1)
IgG positivo.
Do total de exames realizados em residentes na Casa 3, 11(64,7%)
apresentaram resultado sorológico positivo, sendo 7(41,2%) com IgM positivo e
4(23,5%) com IgG positivo. Foi relatado ainda um caso de óbito de um membro
dessa família em 11 de janeiro de 2011 (Figura 2). Dentre os IgM positivos, sete (7)
receberam assistência médica evoluindo para cura.
Os outros seis (6) indígenas não residentes na Casa 3, a frequentavam
cotidianamente e apresentaram sinais e sintomas inespecíficos, e em decorrência
deste fato realizaram sorologia, sendo quatro (4) com resultado IgG positivo e
dois(2) IgM positivo (Figura 2).

Figura 2 - Genograma dos indígenas que residem na Casa 3 e demais infectados no
surto de hantavirose na Aldeia Sobradinho, 2010.
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Observa-se que em decorrência dos aspectos culturais desta etnia, o homem
de 59 anos é casado com duas mulheres, sendo assim na Casa 3 residiam esses dois
núcleos familiares. Faziam parte do núcleo familiar em que a mãe evoluiu para óbito
uma menina de 19 anos e um menino de 4 anos que foram adotados.
Dentre os soro positivos, observa-se a maior ocorrência de IgM positivo entre
sexo feminino. O núcleo familiar composto de pais com exames negativos, 4
membros apresentaram IgM positivo. Já o outro núcleo composto pela mãe que foi a
óbito (considerado como positivo para Hantavírus), observa-se maior número de
casos positivos para IgG.

Características dos Casos de Hantavirose
Considerou-se para análise do surto os 17 casos com sorologia positiva (9
IgM e 8 IgG positivo) e um (1) óbito, totalizando 18 casos que apresentaram
sintomatologia para SCHP na Aldeia Sobradinho.
A indígena que residia na casa 3, foi a óbito no dia 11 de janeiro com os
mesmo sintomas inicias e relatos de insuficiência respiratória que antecederam sua
morte. Esta não recebeu assistência, sendo sepultada dentro da oca de acordo com os
aspectos culturais dessa etnia, impossibilitando a coleta de material biológico para
análise.
Os fatores que sustentaram a confirmação deste caso foram os aspectos
clínicos e início de sintomas que coincide com os demais, evolução rápida para o
óbito com insuficiência respiratória, situação ambiental com fezes de roedores e
confirmação sorológica de nove contatos IgM positivo.
Observou-se que a distribuição em relação ao sexo é paritária, a idade variou
entre 1 e 38 anos, com média de 13,7 anos (Tabela 1).
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Tabela 1 – Distribuição por sexo, faixa etária, critério de confirmação,
hospitalização e evolução dos casos de hantavirose, ocorrido em janeiro de 2010, na
aldeia sobradinho, Feliz Natal - MT.
Masculino
nº
%

Feminino
nº
%

nº

%

Faixa Etária (anos completos)
<5
5 a 10
11 a 15
16 a 20
>20

2
3
3
1
-

22,2
33,3
33,3
11,1
-

3
3
3

33,3
33,3
33,3

2
6
6
1
3

11,1
33,3
33,3
5,6
16,7

Critério de Confirmação
Laboratorial
Clínico Epidemiológico

9
-

100,0
-

8
1

88,9
11,1

17
1

94,4
5,6

Hospitalização
Internação Hospitalar
Observação na CASAI
Não saiu da aldeia

3
2
4

33,3
22,2
44,4

3
3
3

33,3
33,3
33,3

6
5
7

33,3
27,8
38,9

9
100,0
8
1
9
50,0
9
Total
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, 2011.

88,9
11,1
50,0

17
1
18

94,4
5,6
100,0

Evolução
Cura
Óbito

Total

Sinais e Sintomas Clínicos
Dos 18 casos, seis (6) pacientes foram hospitalizados e realizaram exames
laboratoriais inespecíficos e imagem radiológica. Detectou-se hemoconcentração em
quatro (4) casos, trombocitopenia em três (3) e um (1) paciente apresentou
leucocitose e aumento da uréia e creatinina. Todas as imagens radiológicas
apresentarem infiltrado pulmonar difuso.
Foram relatados 14 sinais e sintomas diferentes, com maior incidência de
febre (100%), tosse seca (72,2%) e dor abdominal (66,7%) (Tabela 2). Em relação ao
óbito, as informações sobre os sinais e sintomas foram descritas pelo esposo.
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Tabela 2 – Sinais e sintomas dos 10 casos de hantavirose, ocorrido em janeiro de
2010 na aldeia sobradinho, Feliz Natal - MT.
Variáveis

Sinais e Sintomas

Febre
Tosse Seca
Dor Abdominal
Astenia
Cefaléia
Dispnéia
Náusea
Mialgia
Insuficiência Respiratória Aguda
Dor de Garganta
Dor Torácica
Sudorese
Hipotensão
Choque

Total
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, 2011.

Frequência
N
%
18
100,0
13
72,2
12
66,7
8
44,4
6
33,3
6
33,3
5
27,8
5
27,8
3
16,7
3
16,7
2
11,1
1
5,6
1
5,6
1
5,6
18
100,0

A data do início dos sintomas variou entre os dias 30 de dezembro de 2009 e
28 de janeiro de 2010, sendo importante ressaltar que o óbito ocorreu no dia 11 do
referido mês. Assim o intervalo entre os casos não ultrapassou o período de
incubação da doença, que pode variar entre 4 a 55 dias (BRASIL, 2009) (Figura 3).
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Notificação e Evolução dos Casos
O período entre a data do início dos sintomas e data da notificação variou
entre 3 e 53 dias, com média de 35,65. O tempo decorrido entre o início dos sintomas
e a internação variou entre 3 e 4 dias, com mediana de 3 dias (Tabela 3).
Tabela 3 – Intervalo em dias entre a data de início dos sintomas, óbito, internação,
notificação, coleta 1ª sorologia e data de internação, data da alta dos casos de SCPH,
ocorrido em janeiro de 2010 na aldeia sobradinho, Feliz Natal - MT.
Intervalo em
dias

Número

Mínimo

Mediana

Máximo

Média

Desvio
Padrão

Intervalo de
confiança

Coeficiente
de
Variação

Entre data de
início de
sintomas e data
da notificação

17

3

43,00

53

35,65

18,76

26,00 – 45,30

52,64

Entre data de
início dos
sintomas e data
da coleta da 1ª
sorologia

16

6

43,50

54

36,25

18,66

26,31 – 46,19

51,47

Entre data de
início de
sintomas e data
da internação

6

3

3,00

4

3,17

0,41

2,74 - 3,60

12,89

Entre data da
internação e data
da alta

6

4

4,00

10

6,00

3,10

2,75 – 9,25

51,64

A coleta da 1ª sorologia foi realizada entre 6 e 54 dias após o início dos
sintomas com mediana de 43,50 dias, pois a maioria das coletas de sorologia foi
realizada durante a investigação epidemiológica (Tabela 3).
O período entre a internação e alta hospitalar variou entre 4 e 10 dias, com
mediana de 4 dias e média de 6,00.
Na Casa 3, foi observada a presença de espigas de milho amarradas na viga
que sustenta o telhado, sendo que muitas delas estavam roídas. Também havia
alimentos acondicionados em sacos, lixo acumulado dentro e fora da oca.
Os moradores referem a presença de muitos roedores dentro da casa e os
descreveram como pequenos, de cor amarelada no dorso e esbranquiçada no ventre.
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Ainda informaram que a indígena que foi a óbito, tinha como hábito varrer o chão da
casa, porém muitas pessoas permaneciam dentro de casa durante essa atividade.
Em todos os casos, o ambiente provável de infecção foi domiciliar, porém
outras situações de risco foram incluíram como: plantio, colheita e transporte de
grãos (30,0%), limpeza de casa em área silvestre (100,0%), contato com roedores
silvestres e suas excretas (100,0%) e contato com outros casos humanos de SCPH
(90,0%).
A taxa de incidência da SCPH em relação ao município de Feliz Natal é de
16,4/10.000, já com relação a aldeia é de 1.6282,2/10.000. A taxa de letalidade foi
5,5%.

Discussão
Observou-se que o período decorrido entre a data do início dos sintomas e o
óbito foi de 4 dias, fato este corroborado pelas descrições dos primeiros casos de
SCPH no Brasil, em que este período foi 3 a 5 dias (VASCONCELOS et al., 1997).
Já o tempo decorrido entre a internação e a cura dos indígenas foi de 6 dias em
média, variando entre 4 e 10 dias.
Na fase inicial da doença observa-se febre, mialgia, dor dorso-lombar, dor
abdominal, cefaléia intensa e sintomas gastrointestinais como náuseas, vômitos e
diarréia (VASCONCELOS et al., 1997; ENRIA & LEVIS, 2004; ; LEMOS &
SILVA, 2005; ELKHOURY, 2007; BRASIL, 2009) . Em todos os casos aqui
descritos a sintomatologia inicial foi compatível com achados científicos.
Neste surto, seis indígenas evoluíram para a fase cardiopulmonar, destes
cinco evoluíram para cura. Os sintomas que antecederam o óbito da indígena foram
relatados por seu esposo que destacou a dificuldade respiratória e a sudorese intensa
que poderiam estar indicando sinais de choque circulatório. Durante a fase
cardiopulmonar os sintomas são tosse seca, acompanhada por taquicardia,
taquidispnéia e hipoxemia, seguidas por rápida evolução para edema pulmonar,
hipotensão arterial e colapso circulatório (VASCONCELOS et al., 1997;
FERREIRA, 2003).

55

Os seis indígenas que evoluíram para a fase cardiopulmonar e foram
assistidos em serviços de saúde apresentaram a presença do infiltrado pulmonar
difuso nos exames radiológicos, porém apenas três necessitaram de internação em
UTI. Nesta fase ocorrem alterações na permeabilidade do endotélio, resultando na
saída de fluídos e proteínas para o parênquima pulmonar, resultando em infiltração
pulmonar, o que exige imediata hospitalização do paciente com assistência
ventilatória mecânica (VASCONCELOS et al., 1997; FERREIRA, 2003; LEMOS &
SILVA, 2005).
Os casos aqui descritos apresentaram mediana de 3 dias e média 3,17 dias
entre a data do início dos sintomas e internação, em estudo dos casos brasileiros de
hantavirose realizado entre 1993 e 2006 observou-se que a internação ocorreu com
mediana de 4 e média de 4,5 dias após o início dos sintomas (ELKHOURY, 2007).
No Brasil os pacientes que evoluíram para a cura, em média, a alta hospitalar
foi de 7,7 dias após a hospitalização e mediana de 6 dias (ELKHOURY, 2007). Fato
este que corrobora os achados descritos neste surto onde foram observadas mediana
de 4 dias e média de 6 dias.
A taxa de letalidade deste surto foi de 5,5%, menor em relação à taxa estadual
(33,3%) e nacional (44,4%) para o ano de 2010. Destaca-se, no entanto, a presença
de casos positivos para IgG em menores de 10 anos, indicando contato precoce,
principalmente entre o núcleo familiar composto com a indígena que foi a óbito.
Os hantavírus que possivelmente infectaram os indígenas são o Castelo dos
Sonhos (Oligoryzomys utiairitensis) e Laguna Negra (Calomys callidus) (SALBÉTRAVASSOS da ROSA , 2008; MEDEIROS et al., 2010; TRAVASSOS da ROSA
et al., 2011). Esta possibilidade está baseada no fato destes hantavírus serem
responsáveis pelos casos de SCPH em Mato Grosso, no Pará (Castelo dos Sonhos) e
nos municípios vizinhos ao Parque Indígena do Xingú.
A infecção por SCPH no ser humano acontece principalmente através da
inalação de vírus presentes nas fezes, urina ou saliva de roedores silvestres infectados
(BRASIL, 2009). Os indígenas podem ter se infectado durante as atividades de
limpeza da casa com possível suspensão dos hantavírus durante a varrição

do

ambiente, principalmente pelo fato da infecção ser evidenciada na indígena que
realizava a limpeza e nas crianças e adolescentes que permaneciam neste ambiente.
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Ainda são consideradas situações de risco as atividades de agricultura, o
manejo e armazenamento dos grãos e o contato direto com roedores silvestres e suas
excretas.
Existem descrições de casos de transmissão pessoa a pessoa registrados
isoladamente na Argentina e Chile associados ao vírus Andes (ENRIA et al., 1996;
CHAPARRO et al., 1998). Mesmo não existindo registros dessa forma de
transmissão no Brasil, faz-se necessário discutir sobre a possibilidade dessa
ocorrência. Assim estudos devem ser realizados para refletir acerca dessa
problemática.

Considerações Finais
A ocorrência de um surto de uma doença emergente como a hantavirose em
uma aldeia que integra o Parque Indígena do Xingú suscita a reflexão sobre as
mudanças ocorridas em um território demarcado e em tese, ambientalmente
preservado ou conservado.
Recomenda-se intensificar as ações de informação e prevenção à hantavirose
no Parque Indígena do Xingú, uma vez que existe o risco de disseminação da doença
nas demais aldeias.
O surgimento de novas doenças como a SCPH foi favorecida pelas
transformações ambientais e demográficas no interior da aldeia e pressões do
entorno.
Diante da expansão da SCPH para áreas indígenas brasileiras, sugerem-se
novos estudos que avaliem a soro-prevalência em indígenas, a identificação de
possíveis reservatórios e grau de infecção por hantavírus na área, bem como análises
quantitativas e qualitativas que possam descrever os possíveis fatores que
desencadearam a emergência da hantavirose nestes locais.
As ações de informação/comunicação devem ser planejadas e direcionadas de
acordo com a realidade local e as características socioculturais de cada etnia,
construindo assim novas atitudes que reduzam o contato desses indígenas com os
roedores silvestres e reduzam o risco de ocorrer novos casos de SCPH.
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A descrição de casos de hantavirose na Aldeia Sobradinho não reflete
necessariamente o perfil desta doença em Mato Grosso e a incidência em outras
aldeias do Parque Indígena do Xingú é ainda desconhecida.
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ARTIGO 2 - Fatores associados ao óbito por Síndrome Cardiopulmonar
por Hantavírus em Mato Grosso, Brasil.
Resumo
A Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH) é uma zoonose viral, emergente
e grave, principalmente pela alta taxa de letalidade que apresenta. Objetiva-se
analisar os aspectos epidemiológicos dos casos de SCPH registrados entre 1999 e
2010 no estado de Mato Grosso. Trata-se de estudo ecológico de 203 casos de SCPH
que ocorreram de 1999 a 2010 em Mato Grosso. Os casos se distribuem em duas
regiões distintas do estado e apresenta taxa de letalidade média de 42, 8%. Observouse que 75,4% eram do sexo masculino, idade média foi de 30,5 anos, 44,8%, eram
brancos, 45,1% possuiam ensino fundamental incompleto, 56,2% residiam na zona
rural e 35% realizam suas atividades profissionais como trabalhador agropecuário
geral. Os sinais e sintomas identificados foram: febre (90,6%), dispnéia (73,4%),
cefaléia (69,9%), mialgia (64,5%) e tosse (65,5%). As variáveis independentes que
apresentaram significância estatística para óbito por SCPH em Mato Grosso, através
da análise bivariada foram: infecção no mês de abril, nos municípios de Campo
Novo do Parecis e Peixoto de Azevedo, necessitar de ventilação mecânica e drogas
vasoativas. Ainda através da análise multivariada, observou-se que os sinais e
sintomas que apresentaram associação estatística para o óbito foram choque, astenia,
hipotensão e insuficiência respiratória aguda. Com essas informações será possível
colaborar para o aumento da sensibilidade do sistema de vigilância epidemiológica
da SCPH no Mato Grosso e contribuir para o diagnóstico precoce e o manejo clínico
mais adequado dos pacientes de SCPH, com a consequente redução da letalidade.
Palavras-chave: Epidemiologia -

Hantavírus – Síndrome Cardiopulomar por

hantavírus.
Abstract: The Hantavirus Pulmonary Syndrome (HCPS) is a viral zoonosis,
emergent and serious, especially because of the high rate of lethality. The aim is to
analyze the epidemiological aspects of the HCPS cases registered between 1999 and
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2010 in the State of Mato Grosso. It is an ecological study of 203 cases of HCPS
during the period in Mato Grosso. Cases are distributed in two distinct regions of the
State and present lethality rate means of 42.8%. It was observed that 75.4% were of
masculine sex, average age of 30.5 years, 44.8% were white, 45.1% had not finished
high school, 56.2% lived in the rural zone and 35% are general farming branch
workers. The signs and symptoms identified were: fever (90.6%), dyspnea (73.4%),
headache (69.9%), myalgia (64.5%) and cough (65.5%). The independent variables
presenting statistical significance for death from HCPS in Mato Grosso, through
bivariate analysis, were: infection in April, in the municipalities of Campo Novo dos
Parecis and Peixoto Azevedo, need of mechanic ventilation and vasoactive drugs.
Also through multivariate analysis, it was noticed that the signs and symptoms
presenting statistical association with death were shock, asthenia, hypotension and
acute respiratory insufficiency. With this information, it will be possible to
collaborate with the increase in sensibility of epidemiological vigilance system of
HCPS in Mato Grosso and contribute to early diagnosis and a more adequate clinical
management of the patients of HCPS, with the consequent decrease in lethality.
Keywords: Epidemiology – Hantavirus – Hantavirus Pulmonary Syndrome

Introdução

As viroses emergentes são desencadeadas por atividades humanas que
modificam o meio ambiente. Os riscos para a transmissão de várias destas doenças
introduz fatores ecológicos de importância na discussão que se efetiva nos países de
clima tropical (SCHATZMAYR, 2001).
O vírus Hantaan, de acordo com FARMER (2001), tem sua expansão
comprovada devido a transformações econômicas e ecológicas que favorecem o
contato entre humanos e roedores.
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A hantavirose apresenta-se sob a forma de duas síndromes clínicas: Febre
Hemorrágica com Síndrome Renal – FHSR, endêmica na Europa e na Ásia, esta
identificada pela primeira vez em 1976 na Coréia; e a Síndrome Cardiopulmonar por
Hantavírus – SCPH, específica nas Américas (LEE et. al., 1978; NICHOL et al.,
1993; CDC, 2002; ENRIA, 2004).
A SCPH é causada pelos hantavírus, estes que se encontram associados a
roedores silvestres americanos da família Cricetidae e sub-família Sigmodontinae
(MILLS e CHILDS, 1998; PEREIRA, 2006). O homem se infecta, principalmente,
pela inalação de aerossóis do ambiente contaminado por meio de excretas e
secreções (OPAS, 1999;BRASIL, 2009;).
Apresenta-se em quatro fases de manifestações clínicas: inicial ou
prodrômica, cardiopulmonar, diurética e convalescência (FERREIRA, 2003; ENRIA,
2004; LEMOS e SILVA, 2005). Destacando-se principalmente pela velocidade com
que causam os óbitos, cerca de 24 horas.
Após a identificação dos primeiros casos de SCPH, em surto ocorrido no ano
de 1993, em uma comunidade de índios Navajos nos Estados Unidos, a doença
passou a ser identificada em toda a América. FERREIRA (2003) descreve que a
expansão da doença no continente se estende desde o Canadá até próximo à região
sul da Argentina.
No Brasil, como ressalta ELKHOURY (2007), existem registros de casos de
SCPH em 14 estados. Até 2008, os estados com maior ocorrência foram: Minas
Gerais (18,8%), Santa Catarina (17,7%), Paraná (15,5%), São Paulo (11,4%) e Rio
Grande do Sul (6,1%) e Mato Grosso (13,6%). (BRASIL, 2009).
O perfil dos pacientes brasileiros é semelhante ao dos norte americanos:
idade média entre 30 e 40 anos, a maioria do sexo masculino, cerca de 50% residiam
e ou mantinham suas atividades profissionais em zona rural. A diferença entre os
perfis ocorre em relação ao registro de casos em crianças, mais frequente no Brasil,
além do registro da doença em gestantes (BRASIL, 2009; ELKHOURY, 2007;
OPAS, 1999; ENRIA, 2004).
Em Mato Grosso os primeiros casos ocorreram em 1999, no município de
Campo Novo do Parecis, sendo registrados 203 casos até 2010, com letalidade de
42,8%. No estado, conforme descreve SALBÉ-TRAVASSOS da ROSA (2008),
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foram identificados através de estudo eco-epidemiológicos na região do médio norte
e nos municípios de abrangência da BR 163 os seguintes reservatórios e respectivas
variantes virais: Oligoryzomys utiairitensis (Castelo dos Sonhos) e Calomys callidus
(Laguna Negra).
Assim, este estudo tem como objetivo analisar os aspectos epidemiológicos
que se relacionam com a mortalidade dos casos de hantavirose no estado de Mato
Grosso.

Procedimentos Metodológicos

O trabalho caracteriza-se como uma de série de dados secundários de casos
confirmados de SCPH em Mato Grosso registrados entre 1999 e 2010.
O Estado do Mato Grosso com uma extensão de 903.357,908 km² e
população recenseada em 2010 de 3.033.991 habitantes, possui 141 municípios
(IBGE, 2010), dos quais 27 registraram casos de SCPH até o ano de 2010. O clima é
tropical quente e sub-úmido, com precipitação anual de cerca de 1.700 mm e
temperatura variando entre de 24 ºC a 40 ºC, e vegetação típica do Pantanal, Cerrado
e mata pré-Amazônica.
O universo do estudo foi constituído de 203 fichas de notificação de casos de
SCPH com sorologia positiva, que correspondem a todos os casos registrados no
estado no período.
A coleta de dados foi realizada em 2011, com consulta aos dados do arquivo
documental (fichas de notificação) da área técnica da hantavirose da Secretaria de
Estado de Saúde de Mato Grosso sendo eleitas como casos as fichas em que o local
provável de infecção ocorreu no estado.
Considerou-se a variável evolução (óbito ou cura) como dependente a as
seguintes variáveis como independentes:
- Variáveis relacionada à pessoa: sexo, idade em faixas (menor e igual há 14
anos e maiores de 14 anos), anos de escolaridade (não aplicável, analfabeto, Ensino
Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo, Ensino Médio Incompleto,
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Ensino Médio Completo, Ensino Superior Incompleto e Ensino Superior Completo) e
zona de residência (urbana, rural e Peri-urbana).
- Variáveis relacionadas à distribuição geográfica foram os municípios
prováveis de infecção (LPI), enquanto que as relacionadas à distribuição temporal
foram o ano e o mês de início de sintomas.
- Variáveis relacionadas aos antecedentes epidemiológicos: situações e/ou
exposições potencialmente de risco e zona e ambiente do local provável de infecção.
- Variáveis referentes à clínica: sinais e sintomas apresentados, achados
laboratoriais e de imagem (radiológicos), hospitalização, ocorrência de transferência
intermunicipal e tipo de suporte terapêutico.
A análise estatística foi realizada utilizando-se programa Statistical Pakage
for the Social Sciences (SPSS), versão 15.0.
A análise estatística foi realizada em duas etapas. Inicialmente, utilizou-se a
análise bivariada do óbito em função das variáveis independentes, sendo que as
variáveis que apresentaram significância estatística com p < 0,05 e IC de 95%, foram
utilizadas para construir o modelo de regressão de Poisson robusto.
Os sinais e sintomas foram dispostos em um gráfico de dendograma, assim
optou-se por agrupar os 17 sinais e sintomas em 4 conglomerados. Os
conglomerados foram construídos de acordo a homogeneidade entre cada sinal e
sintoma, assim os sinais e sintomas homogêneos entre si foram agrupados em
determinado conglomerado.
Posteriormente realizou-se a análise multivariada residual e buscou-se
encontrar quais sinais e sintomas estão mais diretamente relacionados ao óbito por
SCPH em Mato Grosso.
O estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Julio Muller/Universidade Federal de Mato Grosso sob o
protocolo nº 965/CEP-HUJM/2010.
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Resultados
Características Temporais e Geográficas dos casos de SCPH de Mato Grosso
De 1999 a 2010, o estado de Mato Grosso registrou 203 casos de SCPH. O
número médio de casos nos últimos 12 anos foi de 16,92 casos por ano, um valor
mediano de 11,50, sendo 2 o número mínimo de casos registrados e 49 o máximo,
13,77 de desvio padrão, com uma variância de 189,72 e um coeficiente de variância
de 81,38. O alto valor do coeficiente de variação se deve ao fato de Campo Novo do
Parecis registrar 52 casos e outros municípios registrarem apenas 1 caso no período.
A taxa de letalidade média de Mato Grosso, no período foi de 42,8%,
variando entre 33,3% e 66,6%. Com relação às regiões de Mato Grosso a taxa de
letalidade variou entre 20% e 75%, com média nos 12 anos de 42,4% na região
médio norte e 0% e 100%, média de 43,6% na região extremo norte (Tabela 1) .
Incidência no estado variou, nesses 12 anos, de 0,07/100.000 habitantes a
1,71/100.000 habitantes.
Tabela 1 – Taxa de letalidade anual dos 203 casos de SCPH na Região Médio
Norte, Região Extremo Norte e em Mato Grosso de 1999 a 2010.
Ano

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total

Região Médio Norte
Taxa de
Total de
Letalidade
Casos de
SCPH
50%
2
50%
2
50%
10
36,3%
11
40%
5
75%
8
20%
10
42,2%
45
33,3%
18
45,4%
11
45,5%
11
46,1%
13
42,4% (Média)
146

Região Extremo Norte
Taxa de
Total de
Letalidade
Casos de
SCPH
100%
1
0
0
0
0
0%
1
100%
2
50%
4
50%
10
66,6%
9
35,7%
14
21,4%
14
43,6%(Média)
55

Mato Grosso
Taxa de
Total de Casos
Letalidade
de SCPH
66,6%
50%
50%
36,3%
40%
66,6%
33,3%
42,8%
37,9%
57,1%
40%
33,3%
42,8%(Média)

3
2
10
11
5
9
12
49
29
21
25
27
203

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde– MT, 2011.

A distribuição temporal dos casos de hantavirose em Mato Grosso apresenta
registro em todos os anos da série histórica, com maior ocorrência no ano de 2006,
esse que foi um ano atípico no estado.
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Ainda verificou-se que a maior quantidade de casos no estado ocorreu entre
os meses de agosto e outubro, com pico máximo no mês de setembro. Porém cabe
destacar que o mês de abril apresentou a maior letalidade ao longo desses 12 anos
(Figura 1).
Óbitos

Cura

30
25
20
15
10
5
0

Dezembro

Novembro

Outubro

Mês de Ocorrência

Setembro

Agosto

Julho

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde – MT, 2011.

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

Número de Casos de SCPH

Total de Casos
35

Figura 1 - Distribuição por mês de ocorrência e evolução dos casos de hantavirose
em Mato Grosso no período de 1999 a 2010.
Os locais prováveis de infecção da SCPH em Mato Grosso distribuem-se nas
regiões do médio norte e extremo norte e estão explicitadas de acordo com a
densidade do registro dos casos por município na Figura 2.
A região do médio norte apresentou casos em todos os anos, sendo
responsável por 71,9% dos registros do estado. Vale ressaltar que essa região é
essencialmente agrícola, caracterizada pela policultura (soja, milho, sorgo, cana-deaçúcar, girassol, amendoim e algodão).
Já a região do extremo norte, caracterizada pelas atividades de desmatamento
e agropecuária, foi responsável por 27,1% dos casos e não registrou a doença entre
os anos de 2000 e 2003.
Os municípios que mais registraram a doença na região médio norte foram
Campo Novo do Parecis (52), Tangará da Serra (35), Diamantino (13) e Barra do
Bugres (10). Já na região extremo norte, Peixoto de Azevedo registrou 13 casos,
Marcelândia 12 e Nova Santa Helena e Feliz Natal 10 casos.
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Figura 2 – Localização espacial e densidade dos casos de SCPH em Mato Grosso, de
acordo com o local provável de infecção no período de 1999 a 2010.

Demografia e Características Clínicas/Terapêuticas
Na série histórica de 12 anos de confirmação de SCPH em Mato Grosso,
ocorreram 203 casos confirmados, destes 97,0% residiam em MT, sendo que os
demais se deslocaram para o estado em decorrência de atividades profissionais
relacionadas à agricultura.
Os pacientes eram em sua maioria do sexo masculino (75,4%). A idade
variou entre 4 e 70 anos, com média de 30,53 anos (desvio padrão de 13,78 e
variância de 190,04), com maior concentração na faixa etária entre 20 e 39 anos
(53,7%). Nos pacientes menores de 14 anos, observou-se uma paridade em relação
ao sexo, já nos maiores de 14 anos a incidência no sexo masculino foi maior (Tabela
2).
Em Campo Novo do Parecis no ano de 2003 ocorreu um caso em gestante,
com 34 semanas de gestação, que evoluiu para óbito em 24 horas após o
atendimento. Cabe ressaltar que o óbito fetal antecedeu o materno, porém foram
coletadas apenas amostras sorológicas da mãe e não se realizou autópsia.
A informação sobre raça/cor foi encontrada apenas em 185 fichas de
notificação, sendo 49,2% branca, 35,7% parda, 8,6% preta, 5,4% indígena e 1,1%
amarela (Tabela 2). Todos os indígenas pertencem a etnia Kayabí, residem no Parque
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Indígena do Xingu, e infectaram-se com hantavírus em um surto ocorrido no ano de
2010 na Aldeia Sobradinho.
A escolaridade dos pacientes com SCPH foi observada em 133 fichas, com
maior ocorrência do Ensino Fundamental Incompleto (45,1%).
A maioria dos pacientes residiam na zona rural (56,1%), fato este justificado
em decorrência da atividade econômica ligada à agricultura, pecuária e ou
desmatamento, característica dos municípios que foram locais prováveis de infecção.
Ainda é importante ressaltar que as pessoas que residiam na zona urbana, realizaram
atividades profissionais na área rural e/ou silvestre nos últimos 60 dias.
Tabela 2 – Características sócio-demográficas dos 203 casos de SCPH em Mato
Grosso de 1999 a 2010.
Variáveis Independentes

≤ 14 anos
N

13
Masculino
14
Feminino
27
Total
15
Sem Informação
Analfabeto
11
Ensino Fundamental Incompleto
1
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Escolaridade
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Completo
8
Branca
2
Preta
8
Indígena
Raça cor
9
Parda
Amarela
Sem Informação
8
Urbana
Zona de residência
16
Rural
3
Peri-urbana
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, 2011.
Sexo

>14 anos

Total

%

N

%

N

%

6,4
6,9
13,3
21,4
18,3
3,1
8,8
12,5
80
13,6
9,4
14
75

140
36
176
55
3
49
31
7
24
7
83
14
2
57
2
8
77
98
1

69,0
17,7
86,7
78,6
100
81,7
96,9
100
100
100
91,2
87,5
20
86,4
100
4,5
90,6
86
25

153
50
203
70
3
60
32
7
24
7
91
16
10
66
2
8
85
114
4

75,4
24,6
100
34,5
2,2
45,1
24,1
5,3
18,0
5,3
49,2
8,6
5,4
35,7
1,1
3,9
41,9
56,1
1,9

O primeiro atendimento aos pacientes com suspeita de SCPH foi realizado
nos seguintes serviços de saúde: Hospital (65,5%), Centro de Saúde (15,3%),
Estratégia Saúde da Família (10,4%), Casa de Assistência ao Indígena (1,5%) e
Ambulatório de empresa privada (0,5%). Torna-se relevante informar que cinco
pacientes morreram antes do primeiro atendimento em decorrência da velocidade
com que a SCPH evoluíu.
As características clínicas dos 203 casos de SCPH são demonstradas na
Tabela 3. Entre os sinais e sintomas mais frequentes estão: febre (90,6%), dispnéia
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(73,3%), cefaléia (69,9%), tosse (65,5%) e mialgia (64,5%). Os pacientes maiores de
14 anos apresentaram uma frequência maior de dor torácica e mialgia em relação aos
menores de 14 anos. Já a dor abdominal e astenia foram mais incidentes nos menores
de 14 anos.
Doa 203 casos, 147 realizaram exames laboratoriais sendo detectada
hemoconcentração em 68%, trombocitopenia em 53,1%, leucocitose 44,2% e
aumento da uréia e creatinina em 39,4% dos pacientes (Tabela 3).
A presença de infiltrado pulmonar difuso foi detectada em 89,28% dos 140
pacientes que realizaram os raios X de tórax. Porém achados radiológicos de
infiltrado pulmonar localizado foram descritos em três adultos (maior de 14 anos) e
derrame pleural em uma criança.
Cabe ressaltar que 179 pacientes foram hospitalizados, dos quais 43,6%
passaram por transferência intermunicipal e a terapêutica utilizada na assistência dos
mesmos baseou-se em administração de antibióticos (49,2%), drogas vasoativas
(30,2%) e utilização de respirador mecânico (45,2%).
O tempo decorrido entre o inicio dos sintomas e o primeiro atendimento
variou entre menos de um dia até 66 dias, média de 3,66 dias (desvio padrão de
6,643). Em 20 fichas não foram encontradas essas informações.
Dos 203 casos de SCPH em Mato Grosso, apenas três não apresentavam
informação sobre a exposições aos riscos de infecção, dos 200 pacientes que a
informaram 45% atuaram em áreas de desmatamento, aragem de terra, plantio e
colheita agrícola, 44% tiveram contato com roedores silvestres e/ou suas excretas. Na
faixa etária de menores de 14 anos, 69,6% tiveram outros tipos de exposições que
não estão descritos na ficha de notificação ou contato com casos humanos de SCPH.
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Tabela 3 – Características Clínicas, laboratoriais e terapêuticas dos 203 casos de
SCPH em Mato Grosso de 1999 a 2010.
Variáveis Independentes

≤ 14 anos

N
21
Febre
16
Dispnéia
11
Cefaléia
14
Tosse
6
Mialgia
Sinais e Sintomas
7
Dor Torácica
10
Náusea
10
Tontura
12
Dor Abdominal
4
Dor Lombar
3
Hipotensão
6
Insuficiência Respiratória Aguda
9
Astenia
1
Diarréia
2
Insuficiência Renal
0
Choque
0
Insuficiência Cardíaca
0
M. hemorrágicas
0
Petéquias
0
Sintomas Neurológicos
16
Realizou exames laboratoriais
11
Hemoconcentração
7
Trombocitopenia
4
Aumento de Uréia e Creatinina
4
Linfocitos Atípicos
7
Leucocitose
16
Realizou Raios X
15
Infiltrado Pulmonar Difuso
0
Infiltrado Pulmonar Localizado
1
Derrame Pleural
17
Hospitalização
6
Transferência Intermunicipal
11
Utilizar antibióticos
5
Ficar no Respirador Mecânico
4
Utilizar drogas vasoativas
0
Utilizar antiviral
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, 2011.

%
11,4
10,7
7,8
10,5
4,6
7
10,2
10,6
17,4
7,4
5,7
12,5
21,4
5,9
13,3
10,9
11
9
6,9
8
10,8
11,4
12
100
9,5
7,7
12,5
6,2
7,4
-

>14 anos
N
163
133
131
119
125
93
88
84
57
50
50
42
33
16
13
9
6
3
2
1
131
89
71
54
46
58
124
110
3
0
162
72
77
76
50
1

%
88,6
89,3
92,2
89,5
95,4
93
89,8
89,4
82,6
92,6
94,3
87,5
78,6
94,1
86,7
100
100
100
100
100
89,1
89
91
93,1
92
89,3
88,6
88
100
90,5
92,7
87,5
93,8
92,6
100

Total
N
184
149
142
133
131
100
98
94
69
54
53
48
42
17
15
9
6
3
2
1
147
100
78
58
50
65
140
125
3
1
179
78
88
81
54
1

%
90,6
73,4
69,9
65,5
64,5
49,3
48,3
46,3
34,0
26,6
26,1
23,6
20,7
8,4
7,4
4,4
2,9
1,5
0,9
0,5
72,4
68,0
53,1
39,4
34,0
44,2
69,0
89,3
1,5
0,5
88,2
43,6
49,2
45,3
30,2
0,5

Já com relação ao ambiente em que ocorreram as situações de exposição ao
risco, 92,6% ocorreram no ambiente de trabalho (rural), 5% casos no ambiente
domiciliar (rural) e 2,4% em ambiente de lazer.
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Modelagem estatística das variáveis relacionadas ao óbito
A prevalência da variável dependente óbito por SCPH em Mato Grosso foi
estatisticamente significante ao nível de 5% para as infecções que ocorreram no mês
de abril, para as pessoas que se infectaram em Campo Novo do Parecis e em Peixoto
de Azevedo, foram submetidos à ventilação mecânica e utilizaram drogas vasoativas
como tratamento (Tabela 4 e 5).
Tabela 4 – Variáveis independentes que apresentaram significância estatística na
análise bivariada dos 203 casos de SCPH em Mato Grosso de 1999 a 2010.
N

%

Abril

16

7,88

0,001

Outros meses

187

Município

Campo Novo do Parecis

52

25,61

0,011

2,29

1,19

4,39

Local Provável

Peixoto de Azevedo

13

6,40

0,017

4,09

1,20

13,96

de Infecção

Outros

138

Ficar no

Sim

81

1,461

3,156

Não

122

Utilizar drogas

Sim

54

1,649

3,225

vasoativas

Não

149

Variável independente
Mês

Respirador
Mecânico

Razão
Prevalência
2,053

Intervalo de
Confiança 95%
Limite
Limite
Inferior
Superior
1,529
2,757

P
valor

1

1
45,25

0,000

2,147
1

30,16

0,000

2,306
1

Tabela 5 – Modelagem estatística utilizando regressão robusta de Poisson, dos 203
casos de SCPH em Mato Grosso de 1999 a 2010.
Intervalo de Confiança de 95%
Variáveis

Risco Relativo

P valor

Limite

Limite

Inferior

Superior

Mês de Abril

1,665

0,001

1,220

2,271

LPI – Campo
Novo do Parecis

1,389

0,039

1,017

1,897

LPI – Peixoto de
Azevedo

1,796

0,005

1,196

2,697

Ficar no
Respirador
Mecânico

1,505

0,030

1,040

2,177

Utilizar drogas
vasoativas

1,666

0,012

1,121

2,477
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Pela análise de conglomerado foi possível a organização dos sinais e sintomas
em 4 grupos (Figura 3). No primeiro foram alocados febre, cefaléia e mialgia. Já no
segundo grupo estão dor torácica, náusea/vômito, dor lombar, tontura/vertigem, tosse
seca e dispnéia. No terceiro grupo observa-se hipotensão, insuficiência respiratória
aguda, insuficiência renal, choque, astenia. E no quarto grupo insuficiência cardíaca
e diarréia.
A organização dos grupos reproduz a evolução da doença, ou seja, no
primeiro grupo estão sinais e sintomas relatados na fase prodrômica, no terceiro
grupo os sinais e sintomas da fase cardiopulmonar. No segundo grupo estão alocados
sinais e sintomas que são relatados tanto na fase prodrômica, como na fase
cardiopulmonar e no quarto grupo estão sinais e sintomas pouco freqüentes.
Após a análise fatorial multivariada, identificou-se que os sinais e sintomas
que tem significância estatística com relação ao óbito por SCPH em Mato Grosso
são: choque, astenia, hipotensão e Insuficiência Respiratória Aguda (Figura 4).

Figura 3 – Dendograma dos sinais e sintomas dos casos de SCPH de Mato Grosso,
no período de 1999 a 2010.
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Figura 4 – Cargas fatoriais do segundo fator X o primeiro fator dos sinais e sintomas
dos casos de SCPH de Mato Grosso, no período de 1999 a 2010.

Discussão
O presente estudo demonstra que a ocorrência dos casos de SCPH em Mato
Grosso acontece em todos os meses do ano, fato este que difere das demais regiões
do país e das Américas que registram o agravo (ELKHOURY, 2007). Tal fato pode
estar associado com circulação viral de duas das variantes no estado, Oligoryzomys
utiairitensis (Castelo dos Sonhos), Calomys callidus (Laguna Negra) (SALBÉTRAVASSOS da ROSA, 2008; TRAVASSOS da ROSA et al., 2011).
Nos EUA e na Argentina os casos ocorrem em sua maioria no verão. As
demais regiões do Brasil que registram a SCPH apresentam uma sazonalidade bem
definida. Em São Paulo e Minas Gerais a maioria dos casos ocorreram no outono, no
Rio Grande do Sul na primavera, já no Paraná estão associados ao período entre a
primavera e verão. Essas diferenças sazonais na distribuição temporal poderiam ser
explicadas em função de fatores biológicos e/ou comportamentais dos roedores

74

reservatórios ou ainda estarem relacionadas às diferentes safras de produtos agrícolas
nessas diferentes regiões (KHAN et al., 1996; BAYARD et al., 2004)
A taxa de letalidade média de Mato Grosso no período, foi de 42,8%,
variando entre 33,3% e 66,6%. Os valores encontrados se assemelham com a taxa de
letalidade do Brasil 46,5% e dos Estados Unidos da América 50,9% (ELKHOURY,
2007). Esta alta taxa de letalidade pode relacionar-se a diversos fatores, tais como a
virulência do hantavírus, dificuldades no diagnóstico clínico, comprometendo a
assistência e as longas distâncias que fragilizam o acesso precoce às Unidade de
Terapia Intensiva.
O fato de Mato Grosso apresentar duas regiões distintas que registram casos
de SCPH pode relacionar-se com as peculiaridades dessas regiões, as quais
proporcionaram um estreitamento na relação entre o homem e o roedor silvestre.
A região do médio norte matogrossense destaca-se pelas atividades do
agronegócio, extensas propriedades rurais que, como descrevem ARVOR et al.
(2009), passaram por uma mudança no processo produtivo entre 2000 e 2007, ou
seja, de um plantio anual adotaram o sistema safra-safrinha, onde a soja é plantada a
partir de setembro e colhida em janeiro e fevereiro. Após essa colheita, o plantio de
milho ou de algodão é realizado para ser colhido em junho e julho. Assim
disponibiliza-se alimento o ano todo aos roedores silvestres.
Já a região do extremo norte apresenta o desmatamento ainda como uma
atividade em expansão para a abertura de novas fazendas para a agropecuária. As
mudanças em habitat, espécies, exposição humana, desmatamento, intensificação da
agricultura, irrigação, construções de estradas e urbanização

influenciam

diretamente o processo saúde-doença (MEADE e AERICKSON, 2005).
O perfil dos pacientes matogrossenses é semelhante ao perfil dos pacientes
brasileiros e norte americanos, uma vez que neste estudo identificamos que 75,4%
dos são do sexo masculino, com idade média de 30,5 anos e que 35% realizam suas
atividades profissionais como trabalhador agropecuário geral (OPAS, 1999; ENRIA
e LEVIS, 2004; ELKHOURY, 2007; BRASIL, 2009;). O predomínio do sexo
masculino e de idade considerada como produtiva é relatado desde o Canadá até a
Argentina. A associação de casos com meio rural e atividades agrícolas é
reconhecida na América Central e, principalmente, na América do Sul.
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PINI (2004) afirma que diferentes antecedentes epidemiológicos têm sido
reportados em diferentes países da América Latina. Com relação às exposições à
situações de risco, identificou-se que as diversas atividades que envolvem o processo
de produção agrícola estão presente, em cerca de 90% dos casos. As monoculturas
em geral atraem os roedores que tiveram seus ambientes naturais devastados em
busca de comida, fazendo com que ocorra o contato entre o roedor silvestre e o
homem, sendo os trabalhadores da agropecuária os mais atingidos (BRASIL, 2009).
A alta percentagem de sinais e sintomas inespecíficos, como febre, cefaléia e
mialgia mostra que a doença tem um início inespecífico e de difícil diagnóstico.
Porém, a presença de tosse e dispnéia em mais de 60% dos casos demonstra que
houve uma predominância de quadro clínico de evolução grave, desencadeando uma
alta taxa de hospitalização e de assistência respiratória mecânica, informações essas
corroboradas por uma taxa de letalidade de 42,8%. Esses sinais e sintomas dos casos
de Mato Grosso em nada diferem dos apresentados em outros estudos realizados no
Brasil, na América do Norte, Central e do Sul, especificamente, Chile e Argentina
(DUCHIN et al. 1994; KHAN et al., 1996; VERITY et al., 2000; BAYARD et al.,
2004; OPAS, 2004; ELKHOURY, 2007).
Quanto ao tratamento, atualmente não existem antivirais ou outro tipo de
tratamento que curem a SCPH. Na fase prodrômica deve ser realizado o
monitoramento dos sinais vitais e da evolução da doença (FIGUEIREDO et al.,
2000; LEMOS e SILVA, 2005; BRASIL, 2009). E a partir do inicio da fase
cardiopulmonar os pacientes devem ser admitidos imediatamente em centros de
terapia intensiva (CTI).
Dos fatores associados ao risco de óbito por SCPH encontrados na análise
bivariada, somente os relacionados aos achados laboratoriais inespecíficos têm sido
mais relatados, porém em nosso estudo não encontramos tal associação.
Identificamos associação estatisticamente significante entre óbito e a infecção ter
ocorrerido no mês de abril, o local provável de infecção ser Campo Novo do Parecis
e Peixoto de Azevedo, além dos pacientes serem submetidos à ventilação mecânica e
utilizarem drogas vasoativas.
Em Mato Grosso em decorrência das atividades agrícolas, é no mês de abril que se
intensificam as atividades nas áreas agrícolas. Neste período encerra-se a colheita da
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soja, porém sua manipulação em armazéns para transporte é grande, ainda deve-se
ressaltar o fato de que nos meses de março e abril ocorre o plantio de outras culturas,
denominadas safrinha (ARVOR et al., 2009).
Campo Novo do Parecis localiza-se na região médio norte do estado, é o
município matogrossense que mais registra casos de SCPH e nos últimos 12 anos
apresentou uma taxa de letalidade média de 44,2%. Ainda o município possui duas
variantes virais identificadas Castelos dos sonhos (Oligoryzomys utiairitensis) e
Laguna negra (Calomys Callidus) (TRAVASSOS DA ROSA et al., 2011; SALBÉTRAVASSOS da ROSA, 2008).
Em estudo de 20 casos de SCPH realizado por TERÇAS et al. (2007) nesse
município, de 1999 a 2005, detectou-se uma letalidade de 50% e incidência média de
1,3/10.000 habitantes. Os mesmos autores ainda descrevem que em 2006 foram
detectados 13 casos da doença e incidência de 4,8/10.000 habitantes. Todos os
pacientes eram do sexo masculino, a idade média foi de 37 anos (8 - 66 anos), 61%
trabalhavam na zona rural e a totalidade de pacientes apresentou a zona rural como
local provável de infecção.
Peixoto de Azevedo apresenta uma taxa de letalidade média de 69,2% e
incidência anual de casos que variou 0,38/10.000 a 1,1/10.000 habitantes. Em estudo
realizado nos municípios de abrangência da BR 163 Cuiabá-Santarém foi confirmada
a circulação do hantavírus Castelo dos Sonhos e Laguna Negra nos municípios de
Guarantã do Norte, Novo Progresso e Marcelândia, municípios que fazem fronteira
territorial com Peixoto de Azevedo (MEDEIROS et al., 2010).
No estudo de ELKHOURY (2007), sobre os fatores relacionados ao óbito por
SCPH no Brasil, foi identificado que a insuficiência respiratória aguda e a utilização
de respiradores mecânicos estão associados aos óbitos por SCPH. Entre 203 casos de
SCPH de Mato Grosso, identificou-se associação para óbito o fato de utilizar
respirador mecânico e drogas vasoativas. Esta associação pode estar relacionada ao
fato destas terapêuticas serem utilizadas já na fase cardiopulmonar da doença, que
apresenta maior letalidade (LEMOS e SILVA, 2005).
Na análise multivariada entre os sinais e sintomas dos pacientes de Mato Grosso,
o choque, astenia, hipotensão e insuficiência respiratória aguda foram encontradas
com significância estatística para óbito por SCPH. Em seu estudo ELKHOURY
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(2007) encontrou tal associação para óbito dos casos brasileiros que apresentaram
dispnéia, tosse, dor torácica, insuficiência renal, manifestações hemorrágicas e
insuficiência respiratória aguda.
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ARTIGO 3 - Séries Temporais: instrumento para a vigilância da
Hantavirose em Mato Grosso, Brasil

Resumo
A Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH) é uma doença emergente,
adquirida pelo homem por inalação de partículas virais presentes em locais
contaminados por excretas de roedores silvestres. De 1999 a 2010, Mato Grosso
registrou 203 casos de SCPH com letalidade de 42,8% e destaca-se por apresentar o
registro da doença ao longo de todo o ano. Neste estudo utilizou-se a estatística
descritiva e a técnica inferencial de séries temporais para prever o número de caso
de SCPH nas regiões de Mato Grosso para os anos de 2011 e 2012. Os resultados
deste estudo mostram que o modelo de Holt-Winters é o mais adequado para realizar
essas predições. A possibilidade de se estimar, pautado em análises estatísticas, o
número de casos de SCPH que ocorrerá durante os dois próximos anos em Mato
Grosso, poderá instrumentalizar os gestores estaduais para o planejamento de ações
estratégicas de prevenção e controle do agravo.
Palavras-chave: Epidemiologia – Séries Temporais – Síndrome Cardiopulomar por
Hantavírus.
Abstract
The Cardiopulmonary Syndrome for Hantavírus (HCPS) is an emergent illness,
acquired for the man for particle inhalation turns gifts in places contaminated for
excrements, piss and saliva wild rodents. Of 1999 the 2010, Mato Grosso registered
203 cases of HCPS with 42,8% lethality and is distinguished for all presenting the
register of the illness throughout the year. In this study it was used descriptive
statistics and the inferencial technique of secular series to foresee the numbers of
case of HCPS the regions of Mato Grosso for the years of 2011 and 2012. The results
of this study show that the model of Holt-Winters is adjusted to carry through these
predictions. The possibility of if esteem, based in statistical analyses, the number of
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HCPS cases that will occur during the two next years in Mato Grosso, will be able to
make possible the state managers for the planning of strategical actions of prevention
and control I aggravate of it.
Keywords: Epidemiology - Secular series - Hantavirus pulmonary syndrome.
Introdução
As doenças emergentes ganharam destaque a partir da década de 70 em todo
mundo, já que as mesmas alteram o cenário das doenças transmissíveis, causando
grandes preocupações para os serviços de saúde pública. As perturbações ecológicas
quase sempre estão na raiz de processos que resultam na emergência de doenças
virais (SILVA, 2008).
O controle de doenças emergentes baseia-se em intervenções que são
deflagradas por meio de mecanismos de monitoramento. A rapidez de um sistema de
monitoramento em detectar o crescimento na incidência de uma doença é
fundamental para ativar ações de investigação e controle por partes dos gestores de
saúde (SONESSON e BOCK, 2003; VANBRACKE e WILLIAMSON, 1999;
WILLIAMSON e HUDSON, 1999).
O melhor método para monitoramento é aquele que identifica com maior
rapidez um aumento na incidência de doenças. Assim, quanto mais agilmente o
sistema de monitoramento apontar um comportamento anormal, mais rápida será a
intervenção com ações de prevenção e controle e, consequentemente, a diminuição
da morbidade e mortalidade.
Dentre as viroses emergentes, as hantaviroses se destacam e apresentam-se
sob a forma de duas grandes síndromes clínicas: febre hemorrágica com síndrome
renal – FHSR, endêmica na Europa e na Ásia, esta identificada pela primeira vez em
1976 na Coréia; e a síndrome cardiopulmonar por hantavírus – SCPH, específica nas
Américas (LEE et al., 1978; NICHOL et al., 1993; SCHMALJOHN e HJELLE,
1997; ENRIA e LEVIS, 2004).
Os hantavírus causadores de SCPH encontram-se associados a roedores
silvestres americanos da família Cricetidae, tendo como reservatórios roedores da
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sub-família Sigmodontinae. O homem se infecta, principalmente, pela inalação de
aerossóis do ambiente contaminado por meio de excretas e secreções desses roedores
(LEE et al., 1978; LEMOS e SILVA, 2005; BRASIL, 2009; OPAS, 1999).
A doença foi reconhecida pela primeira vez nas Américas em maio de 1993,
na região semi-árida do Sudoeste dos EUA (NICHOL et al., 1993). Em novembro do
mesmo ano foi identificada no Brasil em Juquitiba – São Paulo (SILVA et al., 1997).
Estendendo-se desde o Canadá até o Chile, a SCPH destaca-se pela alta taxa de
letalidade, em torno de 50%, e principalmente pela velocidade em que causa os
óbitos.
No Brasil os casos foram registrados em 14 estados, a maioria foi detectada
na região sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e nos estados de Minas
Gerais, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal (ELKHOURY, 2007).
Em Mato Grosso, até 2010 foram registrados 203 casos, com letalidade de
42,8%. Os primeiros casos do estado ocorreram em 1999 no município de Campo
Novo do Parecis (SES, 2011).
Assim, este estudo tem como objetivo utilizar modelos de séries temporais
para estimar os números de casos de hantavirose no estado de Mato Grosso para os
anos de 2011 e 2012.
Espera-se com este estudo poder contribuir na predição do número de casos
de hantavirose em Mato Grosso, além da possibilidade de tornar-se instrumento para
o desenvolvimento de políticas públicas que visem adotar mecanismos de controle e
de redução do índice de transmissão e mortalidade no estado e nas demais áreas de
ocorrência da doença.
Material e Métodos
Descrição da série temporal de casos de SCPH em Mato Grosso
O trabalho caracteriza-se como um estudo descritivo de uma série de dados
secundários de casos confirmados de SCPH em Mato Grosso registrados entre 1999
e 2010.
Mato Grosso possui uma extensão territorial de 903.357,908 km² e população
em 2011 de 3.035.122 habitantes, com 141 municípios (IBGE, 2011), dos quais 27
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têm registro de ocorrência de casos de SCPH até o ano de 2010. Os casos se
distribuem em duas regiões distintas: a região do médio norte (146 casos),
essencialmente agrícola e a região do extremo norte (55 casos), com características
de desmatamento e agropecuária.
O universo do estudo foi constituído por 203 fichas de notificação de casos de
SCPH, o que corresponde a todos os casos registrados no estado no período.
A coleta de dados foi realizada pela autora de fevereiro a abril de 2011, com
consulta aos dados do arquivo documental (fichas de notificação) da área técnica da
hantavirose da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Foram eleitas como
casos as fichas em que o local provável de infecção ocorreu no estado. Utilizaram-se
planilhas eletrônicas e o programa Statistical Pakage for the Social Sciences (SPSS)
versão 15.0 for Windows para a construção das tabelas e gráficos.
As variáveis utilizadas para a descrição dos casos de hantavirose em Mato
Grosso foram: ano (1999 a 2010), mês (janeiro a dezembro), evolução (cura ou
óbito), regiões (médio norte e extremo norte) e municípios que foram locais
prováveis de infecção da SCPH no estado.

Modelagem e Análise Estatística da Série Temporal de SCPH
Para prever o número de casos de hantavirose no Estado de Mato Grosso
utilizou-se a técnica estatística de séries temporais, considerando que esse é um
conjunto de dados ordenados no tempo (GUJARATI, 2000).
Antes de modelar os 12 anos dos dados de SCPH, realizou-se a construção do
gráfico para descrever o movimento geral da série, visando identificar
aproximadamente as tendências seculares, movimentos cíclicos e sazonalidades
(BOWERMAN, 1987; ESPINOSA et al., 2010).
A partir da identificação do comportamento da SCPH de 1999 a 2010 buscouse analisar estatisticamente se a série de dados apresenta uma tendência e ou
sazonalidade, para assim aplicar o modelo de séries temporais.
Neste estudo utilizou-se o modelo Holt-Winters (HW), modelo adequado para
previsões cujos dados, agrupados em séries temporais, apresentam como
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componentes básicos, nível, ou um nível acompanhado de uma tendência, ou ainda,
um nível acompanhado de uma tendência e mais um fator sazonal, além de um erro
aleatório (MORETTIN e TOLOI, 2004). Além disso, é um dos modelos mais
utilizados para a previsão de curto prazo, devido a sua simplicidade, baixo custo de
operação, boa precisão e capacidade de ajustamento automático e rápido a mudanças
na série. Assim, pode-se tornar um instrumento acessível aos serviços de vigilância
em saúde, instrumentalizando sua prática.
Este modelo isola na série quatro fatores ou coeficientes de alisamento:
nível, tendência linear, fator sazonal e um elemento residual não previsível, chamado
erro aleatório. Na estimativa desses fatores usou-se o método de ajustamento
exponencial, também chamado suavização exponencial (MORETTIN e TOLOI,
2004; HOLT, 1997; WINTERS, 1960; BOX et al., 1994). A utilização da suavização
exponencial é essencial para a construção de um modelo com a minimização de
riscos de erro na predição, principalmente em doenças emergentes como a SCPH em
que suas características e comportamentos estão em processo de conhecimento.
No modelo de HW existem dois tipos de procedimentos, multiplicativo e
aditivo, cuja utilização depende da característica da série considerada (MORETTIN e
TOLOI, 2004). Utilizou-se como critério de escolha entre os fatores multiplicativo
ou aditivo o cálculo do valor do erro quadrático médio. Este identifica claramente o
comportamento real da série em termos dos erros com maior sensibilidade, indicando
assim a melhor escolha entre os procedimentos multiplicativo ou aditivo
(MORETTIN e TOLI, 2004; CHATFIELD, 1988).
Considerando que possa haver um risco na predição dos casos de SCPH,
utilizou-se o modelo HW, com a predição em curto prazo (2 anos) e a utilização de
intervalo de previsão de 95%, visando reduzir este risco
O estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Julio Muller/Universidade Federal de Mato Grosso sob o
protocolo nº 965/CEP-HUJM/2010.
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Resultados
Descrição dos aspectos temporais dos casos de SCPH em Mato Grosso
A distribuição temporal dos casos de hantavirose em Mato Grosso em relação
à variável ano de ocorrência no período entre 1999 e 2010, apresenta registro em
todos os anos do período, com maior ocorrência no ano de 2006 (Tabela 1).
Tabela 1 – Distribuição por regiões de ocorrência e evolução dos casos de SCPH em
Mato Grosso, Brasil no período de 1999 a 2010.
Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total

Região Médio Norte
Cura
Óbito
Total
1
1
2
1
1
2
5
5
10
7
4
11
3
2
5
2
6
8
8
2
10
26
19
45
12
6
18
6
5
11
6
5
11
7
6
13
84
62
146

Região Extremo Norte
Cura
Óbito
Total
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
2
2
2
4
5
5
10
3
6
9
9
5
14
11
3
14
31
24
55

Cura
1
1
5
7
3
3
8
28
18
9
15
18
116

Mato Grosso
Óbito
Total
2
3
1
2
5
10
4
11
2
5
6
9
4
12
21
49
11
29
12
21
10
25
9
27
87
203

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, 2011.

A região do médio norte apresentou casos em todos os anos, sendo
responsável por 71,9% dos registros do estado. Vale ressaltar que essa região é
essencialmente agrícola, caracterizada pela policultura (soja, milho, sorgo, cana-deaçúcar, girassol, amendoim e algodão).
Já região do extremo norte, caracterizada pelas atividades de desmatamento e
agropecuária, foi responsável por 27,1% dos casos e não registrou a doença em todos
os anos da série analisada (Tabela 1). Ainda houve o registro de 2 casos de SCPH em
outra localidades do estado de Mato Grosso nos anos de 2007 e 2008, as quais não
foram apresentados nas tabelas e gráficos.
Na Figura 1 apresenta-se a distribuição espacial e a densidade dos casos de
SCPH em Mato Grosso no total dos 12 anos da série temporal. Nesta figura observase uma densidade alta na região médio norte, destacado em vermelho os municípios
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de Campo Novo do Parecis e Tangará da Serra. Já a região extremo norte apresenta
densidade baixa e média baixa dos casos de SCPH.
Na distribuição temporal de acordo com o mês de ocorrência observa-se que
os casos de hantavirose no estado ocorrem ao longo de todo o ano, fato este
visualizado nas regiões do médio norte e extremo norte (Figura 2). Verifica-se ainda
que a maior quantidade de casos no estado ocorreu entre os meses de agosto e
outubro, com pico máximo no mês de setembro.
O comportamento das regiões é distinto, enquanto a região do médio norte
apresenta aumento de casos entre agosto e outubro, a região do extremo norte
registra uma média de casos em todos os meses do ano, não apresentado aumento em
meses específicos (Figura 2).

Figura 1 - Distribuição espacial e densidade dos casos de hantavirose no período de
1999 a 2010 em Mato Grosso, Brasil.
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Figura 2 - Distribuição por mês de ocorrência dos casos de hantavirose em Mato
Grosso, Brasil segundo regiões de ocorrência no período de 1999 a 2010.
Na Figura 3 observa-se que os locais prováveis de infecção da SCPH em
Mato Grosso distribuem-se nas regiões do médio norte e extremo norte. Os
municípios que mais registraram a doença na região médio norte foram Campo Novo
do Parecis (N=52), Tangará da Serra (N=35), Diamantino (N=13) e Barra do Bugres
(N=10). Já na região extremo norte, Peixoto de Azevedo registrou 13 casos,
Marcelândia 12 e Nova Santa Helena e Feliz Natal 10 casos cada município.
Os dois casos que ocorreram em outras regiões do estado não foram
explicitados nesta figura.
O número médio de casos de SCPH para o estado de Mato Grosso nos
últimos 12 anos foi de 16,92 casos por ano, um valor mediano de 11,50, sendo 2 o
número mínimo de casos registrados e 49 o máximo, 13,77 de desvio padrão, com
uma variância de 189,72 e um coeficiente de variância de 81,38.
O alto valor do coeficiente de variação se deve ao fato de Campo Novo do
Parecis registrar 52 casos e outros municípios registrarem apenas 1 caso no período,
conforme Figura 3.
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Figura 3 - Distribuição por Local Provável de Infecção do número de casos de
hantavirose em Mato Grosso, Brasil no período de 1999 a 2010.
Predição de casos de SCPH a partir do modelo aditivo de Holt-Winters
A série temporal é composta por 12 anos de casos de SCPH em Mato Grosso,
para tanto, inicialmente foi aplicado o modelo para a série de 10 anos (1999 a 2008),
buscando estimar os casos para Mato Grosso, região médio norte e região extremo
norte em 2009 e 2010. Posteriormente foram comparados os casos estimados com os
casos registrados nestes anos. Cabe ressaltar que em decorrência da região extremo
norte não ter registrado casos entre os anos de 2000 e 2003, foram considerados
somente os anos de 2004 a 2008 para essa região.
Identificou-se que tanto os casos ocorridos em todo o estado como nas
regiões médio norte e extremo norte do estado encontraram-se dentro do intervalo de
confiança de 95%, previsto pelo modelo HW (Tabela 2). Porém a precisão foi maior
para a região extremo norte do que para a região médio norte e para o estado de Mato
Grosso.
Também foi realizada uma análise residual do modelo Holt-Winters, após a
qual concluiu-se que o modelo aditivo de Holt-Winters foi o mais adequado para os
12 anos de registros de casos de SCPH. Neste modelo, o vetor das constantes de
suavização que forneceu o menor erro quadrático médio de ajustamento 2,7350 é
dado por (0,20; 0,95 e 0,20) para o estado de Mato Grosso, 1,4101 é dado por (0,20;
0,95 e 0,20) para a região médio norte em t= 12 anos e 0,6476 é dado por (0,20; 0,95
e 0,20) para a região extremo norte em t = 7 anos.
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Tabela 2 – Número total de casos de SCPH estimados, intervalo de confiança de
95% e número de casos registrados nos anos de 2009 e 2010 na Região Médio Norte,
Região Extremo Norte e no Estado de Mato Grosso.
Ano
Região
Médio
Norte
Região
Extremo
Norte
Estado de
Mato
Grosso

Casos de
SCPH
estimados
para 2009

Intervalo de
confiança 95%

Casos de
SCPH
registrados
em 2009

Casos de
SCPH
estimados
para 2010

Intervalo de
confiança 95%

Casos de
SCPH
registrados
em 2010

17

(9,13–25,27)

11

22

(11,84–34,01)

13

12

(8,94–15,23)

14

14

(9,46–18,08)

14

27

(19,15–35,08)

(21,93–43,82)

27

25

32

Com base no modelo aditivo a previsão do número de casos de SCPH para o
ano de 2011 e 2012 de Mato Grosso, será de 34 e 42 casos. Já para região médio
norte será de 15 e 22 e extremo norte 16 e 18 respectivamente (Tabela 3).
Assim, segundo o modelo aditivo, deverá haver um aumento no número de
casos de SCPH, nos anos de 2011 e 2012 em Mato Grosso, região médio norte e
região extremo norte quando comparado com o ano de 2010, no qual houve um
número total de 27 no estado, 13 na região médio norte e 14 casos na região extremo
norte.
Tabela 3 – Número total de casos de SCPH estimados e intervalo de confiança de
95% para os anos de 2011 e 2012 na Região Médio Norte, Região Extremo Norte e
no estado de Mato Grosso, Brasil.
Casos de
Ano

Casos de

SCPH

Intervalo de

SCPH

Intervalo de

estimados

confiança 95%

estimados

confiança 95%

para 2011

para 2012

Região Médio Norte

15

(12,32 – 17,10)

22

(18,91 – 25,47)

Região Extremo Norte

16

(14,38 – 18,02)

18

(15,29 – 20,29)

Estado de Mato Grosso

30

(26,49 – 32,95)

37

(32,57 – 41,44)
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Na Figura 4 é apresentada uma comparação gráfica do número total de casos
de SCPH observados e ajustados com o Modelo aditivo, nos anos de 1999 a 2010, no
Estado de Mato Grosso, região médio norte e região extremo norte, bem como a
previsão para 2011 e 2012.

Figura 4 - Total de casos de SCPH (observados e ajustados) nas regiões Extremo
Norte, Médio Norte e estado de Mato Grosso com valores previstos para os anos de
2011 e 2012 e respectivos intervalo de previsão de 95%, no período de 1999 a 2010.
A figura 4 evidencia que os valores ajustados pelo modelo aditivo estão muito
próximos dos valores observados, dando segurança para fazer predições futuras.
Assim, o modelo pode ser utilizado para prever com boa margem de segurança o
número total de casos de SCPH para os anos de 2011 e 2012 em Mato Grosso.
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Discussão
O registro da SCPH em Mato Grosso ocorre anualmente, desde os primeiros
casos de 1999. O aumento anual no número de casos é descrito tanto no Brasil como
nos diversos países da América como Canadá, USA, Panamá, Chile, Argentina e
Paraguai (ELKHOURY, 2007), possivelmente associado também ao aumento da
sensibilidade dos profissionais de saúde e da vigilância epidemiológica, em
decorrência do melhor conhecimento da doença.
Nos USA e na Argentina os casos ocorrem em sua maioria no verão. As
regiões do Brasil que registram a SCPH apresentam uma sazonalidade bem definida.
Em São Paulo e Minas Gerais a maioria dos casos ocorreram no outono, no Rio
Grande do Sul na primavera, já no Paraná estão associados ao período entre a
primavera e verão. Essas diferenças sazonais na distribuição temporal poderiam ser
explicadas em função de fatores biológicos e/ou comportamentais dos roedores
reservatórios ou ainda estarem relacionadas às diferentes safras de produtos agrícolas
nessas diferentes regiões (BAYARD, 2004; KHAN, 1996).
Mato Grosso registra casos em todos os meses do ano, os quais podem estar
associados a diversos fatores como a ampla extensão territorial do estado com
diferentes biomas (cerrado, amazônia e pantanal), disseminação do conhecimento
sobre a SCPH e a presença de roedores silvestres com circulação confirmada de 2
variantes virais no estado: Oligoryzomys utiaritensis (Castelo dos Sonhos), Calomys
callidus (Laguna Negra) (SALBÉ-TRAVASSOS DA ROSA, 2008; MEDEIROS et
al., 2010).
A taxa de letalidade média de Mato Grosso no período, foi de 42,8%,
variando entre 33,3% e 66,6%. Os valores encontrados assemelham-se com a taxa de
letalidade do Brasil 46,5% e dos Estados Unidos da América 50,9% (ELKHOURY,
2007). Com relação às regiões de Mato Grosso a taxa de letalidade variou entre 20%
e 75%, com médio de 42,4% na região médio norte e 0% e 100%, com média de
43,6% na região extremo norte.
Na comparação dos casos de SCPH previstos pelo modelo HW em relação
aos casos ocorridos em 2009 e 2010 observou-se que a precisão do modelo foi maior
na região Extremo Norte do que na região Médio Norte e no estado de Mato Grosso.
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Este fato pode estar associado ao número exacerbado de casos ocorridos no ano de
2006 na região Médio Norte e consequentemente influenciando na série histórica dos
casos de SCPH em Mato Grosso e corroborando para uma predição que contemple
maior número de casos.
Ainda, possivelmente a ocorrência de número de casos menores do que o
previsto pelo modelo de HW na região Médio Norte pode também ser atribuída a
intensas ações educativas realizadas em 2006, 2007 e 2008 que geraram mudança de
práticas, com adoção de medidas preventivas na prática cotidiana da população rural.
A predição estatística a partir do modelo aditivo de suavização exponencial
de HW aponta para o aumento dos casos de SCPH nos anos de 2011 e 2012. Este
aumento pode relacionar-se com diversos fatores, como a melhoria da sensibilidade
na notificação, estreitamento da relação entre o homem e o roedor silvestre e o
aumento na densidade populacional destes roedores.
Cabe ressaltar ainda que, as predições estão pautadas no pressuposto de que
as condições que possam influenciar na ocorrência dos casos de SCPH mantenhamse estáveis. Assim se as medidas de monitoramento e controle tornarem-se mais
intensas, a predição poderá atingir seu limite inferior. Já, na redução dessas ações e
com o aumento da expansão agrícola, grandes são as chances de que a predição fique
no seu limite superior.
O aumento da sensibilidade na notificação de novos casos de SCPH no estado
pode estar associado à diversidade de ações realizadas no decorrer da série histórica
pela Secretaria de Estado de Saúde. Essas ações foram direcionadas às populações
expostas, através de ações educativas e treinamento anual dos profissionais de saúde
que atuam nos municípios de risco.
As mudanças em habitat, espécies, exposição humana, desmatamento,
intensificação da agricultura, irrigação, construções de estradas e urbanização
influenciam diretamente o processo saúde-doença (MEADE e AERICKSON, 2005).
Assim os hantavírus que circulavam apenas entre os roedores passaram a
infectar os seres humanos, estabelecendo a zoonose. Nos diversos biomas com
registros de casos de SCPH no Brasil, estão presentes alterações ambientais, ou seja,
áreas de desmatamento, agricultura, pecuária e outra forma de exploração da
natureza (IVERSSON et al., 1994; FURTADO, 2009; DONALÍSIO et al., 2008).
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A expansão da agricultura a áreas novas, assim como determinadas práticas
de colheita e beneficiamento de produtos, provoca a entrada do homem em nichos
ecológicos onde novos agentes podem ser encontrados. Essas práticas ainda podem
atrair

roedores

silvestres,

estreitando

assim

a

relação

com

o

homem

(SCHATZMAYR, 2001). As características da produção agrícola da região médio
norte diferem das demais regiões do estado, pois ali se praticam o plantio direto e a
diversidade de grãos, duas colheitas ao longo do ano, possibilitando assim acesso as
condições ideais aos roedores e a aproximação dos mesmos com o homem.
Alterações deste tipo foram evidenciadas na identificação dos primeiros casos
brasileiros em área de desmatamento em São Paulo, bem como a questão ambiental
da SCPH em Santa Catarina envolvendo o reflorestamento (IVERSSON et al.,1994;
SCHMIDT, 2007). Ainda salientam-se os municípios paulistas de Sertãozinho,
Ribeirão Preto e São Carlos, que registram o maior número de casos de São Paulo,
que têm grande parte de sua economia voltada para cana-de-açúcar e que tiveram sua
vegetação natural muito devastada (DONALÍSIO et al., 2008). A região extremo
norte de Mato Grosso ainda registra grandes áreas de desmatamento, expansão das
áreas urbanas e surgimentos de novas fazendas para agropecuária.
A densidade populacional de roedores silvestres influencia diretamente o
risco de infecção por SCPH (DONALÍSIO et al., 2008). Os roedores silvestres se
adaptam às mais diferentes situações. E utilizam mecanismos como migração, que
podem fazer com que esta população busque nas zonas rurais e periurbanas, nas
épocas de colheita ou desmatamento, as condições necessárias para a sua
sobrevivência, interagindo assim com o homem (MILLS, 2006).
No estado de São Paulo foi observada sazonalidade da hantavirose nas áreas
de cerrado daquele estado, com maior incidência na colheita, associada aos meses
com baixa pluviosidade e maior densidade do Necromys lasiurus (DONALÍSIO et
al., 2008; PEREIRA, 2006).
Ao se estimar os casos de SCPH para os anos de 2011 e 2012 por meio das
previsões estatísticas, será possível instrumentalizar os profissionais da área técnica e
gestores da Secretaria de Estado de Saúde no planejamento de ações estratégicas
preventivas.
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Neste sentido o modelo HW torna-se um instrumento confiável para a tomada
de decisão da área técnica de vigilância da hantavirose, podendo assim direcionar as
ações necessárias de acordo com a realidade local das regiões em que se registram os
casos de SCPH em Mato Grosso, Brasil.
Uma vez identificados os municípios que mais registram os casos de SCPH,
sugere-se a realização de atividades intersetoriais em parceria entre os governos
municipais e estaduais que busquem controlar e prevenir a doença de acordo com a
realidade local. Essas medidas constituem-se nas ações mais efetivas no
enfrentamento da SCPH, e alicerçam-se na educação em saúde e ambiental, na
capacitação dos profissionais e na informação/comunicação para comunidade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hantavirose apresenta-se de forma endêmica no estado de Mato Grosso,
sendo relevante o impacto que a mesma causa na morbi-mortalidade da população.
A descrição da ocorrência de um surto em área indígena, onde até então não
existiam registros, poderá despertar a atenção e reflexão de profissionais de saúde e
gestores para a necessidade de implementação das ações de vigilância em saúde,
priorizando-se assim a vida das populações. Além de potencializar a busca por
parcerias que estimulem discussões acerca sustentabilidade socioambiental nos
entornos de áreas indígenas.
Ainda é importante ressaltar que novos estudos devem ser incentivados no
estado, principalmente em regiões indígenas que fazem fronteira com municípios
com circulação já comprovada de hantavírus.
As características clínicas e epidemiológicas dos 12 anos de registro de SCPH
em Mato Grosso aqui descritos, demonstraram que os casos se distribuem em duas
regiões distintas do estado e que o agravo apresenta taxa de letalidade média de
42,8%.
As características das regiões são diferentes, uma vez que a região médio
norte, que registra o maior número de casos, é essencialmente agrícola enquanto a
região extremo norte é caracterizada pelo desmatamento e pecuária, além do fato de
que esta apresentou um aumento dos casos a partir de 2004.
Observou-se que o perfil do pacientes matogrossenses assemelha-se ao do
descrito nas Américas, 75,4% do sexo masculino, idade média foi de 30,5 anos,
44,8% brancos, 45,1% possuíam ensino fundamental incompleto, 56,2% residiam na
zona rural e 35% realizam suas atividades profissionais como trabalhador
agropecuário geral.
Na análise bivariada identificou-se significância estatística para o óbito por
SCPH em Mato Grosso estar relacionado com infectar-se no mês de abril, nos
municípios de Campo Novo do Parecis e Peixoto de Azevedo, ser submetido a
ventilação mecânica e utilizar drogas vasoativas. Tal achado possibilitou reflexões
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sobre a associação com o período de colheita/plantio nas regiões agrícolas, o risco
dos desmatamentos em Peixoto de Azevedo, bem como com a assistência realizada
no estado.
Ao observar-se a frequência dos sinais e sintomas dos casos de Mato Grosso,
febre (90,6%), dispnéia (73,4%), cefaléia (69,9%), mialgia (64,5%) e tosse (65,5%),
compreendeu-se que são semelhantes às descrições de estudos nas Américas. Porém
na análise multivariada, no que tange à letalidade, encontrou-se associação estatística
com sinais e sintomas de choque, astenia, hipotensão e insuficiência respiratória
aguda.
A proposta de utilização de modelagem estatística de séries temporais para a
SCPH em Mato Grosso foi possível pelo fato da doença apresentar uma tendência e
sazonalidade. A predição dos casos de SCPH para 2 anos das regiões do médio norte,
extremo norte e para o estado de Mato Grosso, pôde estabelecer, com confiabilidade
estatística, intervalos de ocorrência de casos, o que possibilita aos profissionais e
gestores de saúde condições de monitorar com maior efetividade a situação da
SCPH.
Neste sentido, os profissionais da vigilância em saúde poderão alertar o setor
produtivo do estado e assim intensificar as ações preventivas e os riscos de infecção,
resultando na redução dos casos da doença.
Esses achados poderão colaborar para aumentar a sensibilidade do sistema de
vigilância epidemiológica da SCPH no Mato Grosso, contribuir para o diagnóstico
precoce e reduzir a letalidade.
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ANEXO 1 – LEI MUNICIPAL 017/2006
LEI COMPLEMENTAR Nº 017/2006

11 de julho de 2006
Autoria: Poder Executivo Municipal

“ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVO NA LEI COMPLEMENTAR Nº
006, DE 30.12.2003, QUE DISPÕE SOBRE O MACROZONEAMENTO,
ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE
CAMPO NOVO DO PARECIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
SERGIO COSTA BEBER STEFANELO, Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis,
Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:
LE I

COMPLEMENTAR

Art. 1º. O inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 006/2003, de 30.12.2003, que dispõe
sobre o macrozoneamento, zoneamento, uso e ocupação do solo no Município de Campo Novo do Parecis,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º. ....
III – fica proibido, na faixa compreendida entre 40m e 2.000m do limite da última rua do
loteamento aprovado, deixar o solo desnudo, durante os meses críticos da seca.”
Art. 2º. A Lei Complementar nº 006/2003, de 30.12.2003, passa a vigorar acrescida de art.
9º-A, com a seguinte redação:
“Art. 9º-A. Fica proibido o cultivo de espécies para fins de exploração de grãos e cana-deaçúcar, no raio de 40m a partir de qualquer residência, armazém ou estabelecimento, rural ou urbano,
obrigando-se o proprietário a manter a área coberta por vegetação, tipo gramínea rasteira de porte baixo,
ou gradeada.
Parágrafo único. À infração deste artigo será imposta multa classificada como gravíssima,
conforme o regulamento do Plano Diretor.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 11 dias do mês de julho
de 2006.
SERGIO COSTA BEBER STEFANELO
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria Municipal de Administração, publicado por afixação no lugar de
costume, data supra.
MÁRCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração
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