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Mudanças climáticas e saúde

 Efeitos diretos
Consequências do calor: 

agravamento de 
problemas circulatórios, 
respiratórios, insolação, 
etc

 Efeitos indiretos
Risco químico e toxinas

Doenças infecciosas 
transmitidas por vetores

Doenças infecciosas de 
veiculação hídrica



Febre AmarelaFebre Amarela



DengueDengue

Não existe 
vacina!





Doenças transmitidas pela água

 Segunda causa de morbidade e uma das 
principais causas de mortalidade nos países em 
desenvolvimento

 População mais atingida: crianças pobres 
menores que 5 anos
Cólera, E. coli, Shigella, Salmonella, etc

Amebas

Helmintos

Fungos

Vírus





Dentre outros: RotavDentre outros: Rotavíírusrus

 Transmissão fecal‐oral

 Crianças entre 6 meses de 
idade e idade pré‐escolar 
(5 anos)

 Diarréia, vômito, 
desidratação

 Quadro leve ou inaparente 
em adultos

 Prevenção: Vacinação e 
saneamento básico





Alterações climáticas

 Provável maior impacto sobre a qualidade da 
água do ponto de vista microbiológico
Alterações na frequência e intensidade das chuvas 

(aumento)

 Inundações

Aumento da temperatura



Situação global

 Países desenvolvidos (Hunter, 2003; Greer, 
Victoria & Fisman, 2008)
Pequenas alterações

Maioria dos surtos de doenças de veiculação hídrica em 
reservatórios particulares

Tratamento eficaz

 Países em desenvolvimento
Grandes alterações



Aumento das chuvas

Mais de 60% dos surtos de doenças de 
veiculação hídrica ocorrem após eventos de 
aumento na intensidade das chuvas (Smith et 
al.1989;Joseph et al.1991; Bridgman et al.1995;Atherton et al.1995; 
Willocks e tal. 1998; Miettinen et al.2001)

Alterações na direção do fluxo da água

 Passagem da água por pontos contaminados 
normalmente não atingidos

 Transporte aumentado de microrganismos



Relação entre chuvas e surto de E. coli 



Enchentes

Historicamente > Espiroquetas, etc

Doenças com maior transmissão por contato 
(recreação, higiene, enchentes) do que por 
ingestão )
HEPATITE A



Enchentes

Contaminação rigorosa de mananciais de águas 
superficiais e subterrâneas



Possíveis consequências do Aumento de temperatura 
e variações na disponibilidade de água

Maior consumo de água e 
eliminação de dejetos 

Maior uso de água para 
higiene e recreação 
Alterações na sazonalidade 

de doenças de veiculação 
hídrica

Migração e realocação de 
refugiados ambientais



Consequencias nos países em 
desenvolvimento

Aumento da taxas de ocorrência de doenças de 
veiculação hídrica em seres humanos e animais

Hepatites A e E, Norovírus, Rotavírus, Adenovirus, 
Cryptosporidium sp e outros agentes



Alternativa?

Melhorar (e muito) o monitoramento e ampliar 
índices com indicadores mais numerosos e 
fidedignos

Determinar a situação atual

Desenvolver metodologias de defesa



Microbiologia da água

HHáá muita coisa viva que nmuita coisa viva que nãão enxergamos o enxergamos 
em nossa em nossa áágua incolorgua incolor



Análise microbiológica
a) Vírus
b) Bactérias
c) Protozoários e Helmintos
d) Fungos



History of Environmental 
Virology

• 1940s- Melnick samples East River
• 1950s- Hepatitis epidemic in New Delhi
• If viruses can infect cell cultures, they 

can infect animals & humans
• G. Berg: “Any amount of virus in 

drinking or recreational water that is 
detectable in appropriate cell cultures 
constitutes a hazard to those drinking 
such water.”



Enteric Viruses

• Viruses that “grow” in the gut and can 
spread to other organs

• Spread via fecal-oral route
• Over 100 types isolated from human 

feces >>> na verdade 140
• Can be in concentrations as high as 

104-106 pfu/g feces >> em muitos 
casos mais que isso!!!!

• Some can survive secondary treatment, 
i.e. chlorination



Saneamento

E.T.A.



Portaria MS

Nº 518 de 25/03/04

Estabelece os procedimentos e responsabilidades 
relativos  ao controle e  vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade , e dá outras providências.



Tabela 8 - Número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade 
da água de sistema de abastecimento, para fins de análises microbiológicas, 
em função da população abastecida.

COLIFORMES 
TOTAIS

PARÂMETRO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (REDE E RESERVATÓRIOS)

10

População abastecida

< 5.000 hab > 250.000 hab
5.000 a 

20.000 hab

1 para cada 
500 hab.

30 +( 1 para 
cada 2.000 

hab.)

105 + (1 para 
cada 

5.000hab.) 
máximo de 

1.000

20.000 a 
250.000 hab

NOTA: Na saída de cada unidade de  tratamento devem ser coletadas, no mínimo, 
duas amostras semanais, recomendando-se a coleta de, pelo menos 4 amostras 
semanais.



E os agentes virais
• “Devem ser monitorados”

– COMO???



Á água potável deve ser livre de contaminação 
fecal.

. A análise da contaminação fecal se baseia 
atualmente nos métodos de detecção de 
coliformes fecais (bactérias de origem fecal)



Ineficácia do tratamento para 
vírus

• Virioplânkton
– 10^8 partículas 
por mL água do 
mar

• Vírus 
patogênicos
– Estrutura viral 
e veiculação 
hídrica



Filtração



Resistência desinfetantes e 
intempéries

• E. coli = baixa
• Vírus entéricos = muito alta



Permanência no ambiente

• E. coli ~3 semanas

• Enterovírus 120 dias

• DISSEMINAÇÃO NO AMBIENTE

• Filtração por processos naturais

• Transporte



Origem da contaminação

• E. coli = difícil determinar

• Vírus entéricos = sequenciamento e 
análise filogenética, corte com 
enzimas de restrição, PCRs 
diferenciais, anticorpos monoclonais, 
etc > RASTREABILIDADE





Desafios conceituais

• Vírus infeccioso X partícula morta

• Detecção molecular X isolamento viral

• Qual seria a dose máxima permitida?

• Como controlar a contaminação?

• Desafios práticos: custo da análise e 
treinamento de pessoal
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Figura  2.  Vista  aérea  da  estação  de  tratamento  de  esgoto  ETE  São  João  – Navegantes, 
identificando os locais das coletas das amostras, 1: afluente (esgoto bruto) e 2: efluente (esgoto 
tratado). 3: tanques de aeração. (http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dmae/default. php).



ANÁLISE PARA ETE SÃO JOÃO

Períodos de coletas

Pontos/

parâmetros
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

AFLU

TTV - - - - - - - -

C. totais 4,2x107 4,4x107 1,3x107 2,0x107 1,6x107 1,7x107 9,9x106 1,4x107

E.coli 1,7x107 8,7x106 3,1x106 6,5x106 1,6x107 3,1x106 1,6x106 2,4x106

pH 7,1 7,1 7,2 7,3 7,1 7,0 6,8 6,8

EFLU

TTV - - - - - - + -

C. totais 6,1x105 4,4x104 1,1x105 5,2x105 1,2x105 1,2x105 3,6x104 5,1x104

E.coli 1,2x105 1,1x104 1,8x104 5,8 x104 6,1x104 2,5x104 2,5x104 2,9x103

pH 6,8 6,7 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7

Tabela 1. Análises virais para presença  (+) e ausência  (‐) de Torque  teno vírus  (TTV), análise de 
Coliformes totais (NMP/100mL), Escherichia coli (NMP/100mL) e pH dos pontos Afluente (aflu)   e 
Efluente (eflu), da ETE São João – Navegantes Porto Alegre.
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2 ‐ Amostras do Arroio Dilúvio – Porto Alegre

Figura 3. Localização aproximada dos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 do Arroio Dilúvio em Porto Alegre, 
mostrando local das coletas. (Mapa cedido por Gisele Nachtigall Garbinatto).



Figura 7. Número de resultados positivos para o vírus TTV detectado nas 3 coletas dos 
5 pontos do Arroio Dilúvio em Porto Alegre. Fonte: autora

RESULTADO DO TTV PARA AMOSTRAS DO ARROIO DILÚVIO

TTV (+) : 28,5% (4/14) Para Enterovírus e 
Adenovírus: 90%!
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ANÁLISE BACTERIANA PARA AMOSTRAS DO ARROIO DILÚVIO

Pontos/
grupos 

bacterianos

Ponto 
1

Ponto 
2

Ponto 
3

Ponto 
4

Ponto
5

Gram (+) 
Enterococcus presente presente presente presente presente

Gram  (+) 
Staphylococcus ausente presente presente presente presente

Gram (‐)
Salmonella, 
Shigella,
Coli

presente presente presente presente presente

Gram (‐) 
Pseudomonas  ausente presente presente presente presente 

Tabela 2. análise bacteriana mostrando a presença de diversos grupos 
bacterianos nos cinco pontos do Arroio Dilúvio em Porto Alegre.

Fonte: autora
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3 ‐ Amostras de água de escolas Municipais e Estaduais

Figura 4. Mapa do Rio Grande do Sul e suas microrregiões. Em destaque as três microrregiões utilizadas no estudo, 
número  16:  Caxias  do  Sul;  20:  Santa  Cruz  do  Sul  e  33:  Pelotas. (Mapa  modificado,  disponível  em: 
http://mapas.fee.tche.br/wp‐content/uploads/2009/08/microrregioes_rs_2009.png).

- Jul/set/2009;
‐ T= 34 amostras;
‐ 19 Caxias;
‐ 8 Pelotas;
‐ 7 Sta. Cruz do Sul;
‐ ICBS, UFRGS.



Localização N TTV (%) Escola Municipal Escola Estadual

Santa Cruz do Sul 7 (0/7)  0% 4 3

Pelotas 8 (2/8) 25% 8 0

Caxias do Sul 19 (2/8) 25% 11 8

Tabela 3. Localização e número de amostras positivas para o TTV em escolas 
Municipais e Estaduais de cidades do interior do Rio Grande do Sul.

RESULTADO DO TTV PARA AMOSTRAS DE TORNEIRA

TTV (+) : 11,7% (4/34)



Rotavírus no Rio dos Sinos

  Rotavírus

Controle  +
Ponto 1 ‐
Ponto 2 ‐
Ponto 3 ‐
Ponto 4 +
 

>>> Uma coleta, direto 
da amostra do Rio



Saneamento no ambiente rural / Alterações 
na distribuição de recursos hídricos

Alterações na disponibilidade e qualidade 
acarretarão, à semelhança dos ambientes 
urbanos:
Danos aos recursos hídricos > danos ao solo

Prejuízos no manejo zootécnico

Alterações no padrão de transmissão de doenças

Perdas na produção pecuária



Bacia de Taquara, RS





Metas para a pesquisa no assunto nos 
próximos anos

 i)  desenvolvimento de metodologias avançadas 
de monitoramento e caracterização de agentes 
virais e outros microrganismos na água, com 
enfoque na redução de custos, o que 
possibilitaria sua adoção por órgãos públicos; 

 ii) fomento à formação de grupos de pesquisa e 
redes colaborativas para pesquisa e 
desenvolvimento na área de análise virológica da 
água, com enfoque em saúde humana e animal; 



Metas para a pesquisa no assunto nos 
próximos anos

 iii) projetos de caráter multidisciplinar, que incluam 
ferramentas computacionais para análise longitudinal de 
dados secundários dos sistemas de saúde, que permitam 
avaliar ao longo do tempo o impacto das mudanças 
climáticas sobre a incidência de doenças transmitidas pela 
água ou ainda o cruzamento de dados de sensoriamento 
remoto com a incidência de tais enfermidades; 

 iv) proposição de novas metodologias de saneamento, 
para tratamento de água e esgoto, dotadas de maior 
eficácia para a remoção de vírus e outros microrganismos; 



Metas para a pesquisa no assunto nos 
próximos anos

 v) formação de recursos humanos capacitados à realização de tais 
atividade e proposição de soluções para tais problemas com 
viabilidade técnica, econômica, social e dotadas de sustentabilidade 
ambiental frente às mudanças que estão por vir.



Apoio financeiro

• Feevale

• CNPq

• IEL/Bitec

• FAPERGS

• CAPES
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