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RESUMO 

O Aedes aegypti, culicideo do subgênero Stegomyia apre

senta elevado grau de domiciliação tendo ligação estreita 

com os seres humanos. Cria-se preferencialmente em recipie~ 

tes artificiais com água como pneus, vasos, latas, garrafas, 

caixas d'água, calhas, etc. Podem se desenvolver também em 

criadouros naturais. As fêmeas do mosquito na fase adulta 

são hematÓfagas com alta antropofilia e necessitam de san

gue para o desenvolvimento de seus ovos. É o principal ve

tor da febre amarela urbana e no Brasil, principal vetor do 

dengue. 

Considerado erradicado do Brasil em 1955, o Aedes aegyE 

ti fo reintroduzido posteriormente. No Estado de são Paulo 

identificou-se a reinfestação em 1980 e 1981, sendo os fo

cos eliminados. Em 1985 um levantamento realizado em borra

charias, depÓsitos de pneus, ferros-velhos, etc, isto é, 1~ 

cais com grande concentração de recipientes, chamados Pon

tos Estratégicos para instalação e desenvolvimento deste v~ 

tor, detectou-se a presença do mosquito em 12 municÍpios 

do Estado. No final de 1985 já existiam 09 municÍpios com 

infestação domiciliar pelo Aedes aegypti. 

Em 1986 é identificada a presença de outro vetor, o 

Aedes albopictus, na Região Leste do Estado no Vale do Pa

raÍba. A partir de 1985 o Aedes aegypti vai se dispersando 

no sentido Oeste para Leste e o Aedes albopictus no sentido 

Leste para Oeste do Estado. Em dezembro de 1992 existiam em 

são Paulo 459 municÍpios com infestação domiciliar 

Aedes aegypti e/ou Aedes aibopictus. 

pelo 

Na região de abrangência do EscritÓrio Regional de SaÚ

de de São José do Rio Preto- ERSA 57 (Região de são José do 

Rio Preto) composta por 28 municÍpios, a infestação domici-
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liar pelo Aedes aegypti evolui rapidamente. Em 1985 existia 

um municÍpio com infestação domiciliar; em 1986, nove muni

cÍpios; em 1987, 25 municÍpios e em 1988 todos municÍpios. 

Com relação à transmissão de doenças, ocorreram duas si 

tuações de epidemias no Estado. Em 1987 foram registrados 30 

casos de dengue autóctone em Guararapes, no Distrito Rural 

de Ribeira do Vale e 16 no municÍpio de Araçatuba. No verão 

de 1990/1991 ocorreu transmissão de dengue em 48 municÍpios, 

iniciada em Ribeirão Preto, com a ocorrência de 6374 casos 

com confirmação laboratorial. Na Região de são José do Rio 

Preto ocorreu transmissão de dengue em 7 municÍpios com 157 

casos. 

Tendo como base o Programa de Controle do Aedes inicial 

mente estabelecido, o objetivo de evitar a dispersão -nao 

foi atingido, sendo que no Oeste do Estado a infestação do

miciliar evoluiu rapidamente, mostrando uma adaptação bas

tante grande do vetor à região. 

Com relação aos criadouros preferenciais, os vasos de 

plantas tem sido os principais focos do Aedes aegypti na R e 

-giao de são José do Rio Preto. Os pneus tem perdido . impor-

tância, 1985 criadouros mais importantes 
, 

em eram os apos os 

-vasos de plantas. Em 1991 e 1992 ocuparam a quinta posiçao 

entre os recipientes positivos para Aedes aegypti. 

As médias mensais dos Índices de Breteau (nÚmero de re-

cipientes com larvas de Aedes aegypti e/ou Aedes albopictus 

por 100 casas pesquisadas) medidas nos municÍpios de são Jo 

sé do Rio Preto apresentaram seus valores máximos geralmen

te nos meses de janeiro e fevereiro e seus valores mÍnimos 

geralmente nos meses de agosto. 

Nos perÍodos de maior incidência de chuvas ocorreram au 

mentos dos Índices de Breteau, tendo sido verificados altos 
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graus de correlação entre os valores médios mensais destes 

Índices e os valores médios mensais das precipitações plu

viométricas medidas nos MunicÍpios da Região de são José do 

Rio Preto. 
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SUMMARY 

Aedes aegypti, a culicide of the Stegomyia subgenus, pr~ 

sents a high degree of domiciliation and is closely connected 

with human beings. It grows preferably in artificial contai

ners with water such as tyres, vases, cans, bottles, water 

reservoirs, roof gutters, etc. It can also breed in natural 

plant nursery. The females of this mosquito in the adult ph~ 

se are hematophagous with high degree of anthropophily and 

need blood to breed their eggs. It is the main vector of ur

ban yellow fever in Brazil, the main vector of the breakbone 

fever. 

Considered as eradicated from Brazil in 1955, Aedes ae

gypti reappeared recently. A reinfestation was detected in 

the State of são Paulo in 1980 and 1981, but the focuses we

re eliminated. An inspection done in 1985 in tyre repairing 

places, tyre deposits, junk shops, etc., that is, places wh~ 

re large quantities of containers can be found, strategic 

points for the installation and development of this vector, 

revealed the presence of the mosquito in twelve towns of the 

State. In the end of 1985 there were already nine towns with 

Aedes aegypti domicile infestation. 

In 1986 another vector was identified, the Aedes a1bopi~ 

tus, in the Eastern region of the State, in the_EarafbaVa~. 

Starting in 1985 Aedes aegypti spread from West to East and 

Aedes a1bopictus from East to West in the State. By 1992 the 

re were 459 towns in the State of são Paulo with homes infes 

ted by Aedes aegypti and/or Aedes a1bopictus. 

In the area under the control of the Regional Health Of

fice of São José do Rio Preto (ERSA 57) grouping 28 towns, do 

micile infestation by Aedes aegypti evolves quickly. In 1985 



there was only one town wi th domicile infestation; in 1986, 

nine; in 1987, twenty-five and in 1988, all towns. 

As to disease transmission, two epidemics occurred in 

the State. In 1987 thirty cases of autochtohonous breakbone 

fever were registered in Guararapes, in the Rural District of 

Ribeira do Vale, and 16 in the town of Araçatuba. In the 

1990/91 summer breakbone fever transmission took place in 48 

towns, starting in Ribeirão Preto, with 6374 cases confirmed 

by laboratory exams. In the area of são José do Rio Preto 

breakbone fever transmission occurred in 7 towns with 157 ca 

ses. 

On the basis of the Aedes Control Program initially est~ 

blished, the aim of preventing its spreading was not reached, 

and in the West of the State domicile infestation evolved 

quickly, showing the vector's great degree of adaptability to 

the region. 

As for the preferable plant nurseries, plant vases have 

been the main focus of Aedes aegypti in the area of são José 

do Rio Preto. Tyres have been losing importance; in 1985 they 

were the most important nurseries after plant vases. In 1991-

92 they ranked fifth among the positive containers for Aedes 

aegypti. 

The monthly averages of Breteau Indices (number of con

tainers with larvae of Aedes aegypti and/or Aedes albopictus 

pe-r 100 homes searched) me-asured in the area of são José do 

Rio Preto usually presented their highest rates in the months 

of January and February and their lowest in August. 

In the periods of largest rainfall Breteau Indices increa 

sed and high degrees of correlation between monthly average 

rates of these índices and the monthly average rates of rain 

fall measured in the towns of the area of são José do Rio 

Preto were noticed. 
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I - INTRODUÇÃO 

, 
O Aedes (Stegomya) aegypti (Linnaeus) e um mosquito ori 

ginário da África. No Hemisfério Ocidental está estritamente 

associado com os seres humanos, sendo doméstico, antropofill 

co e se procriando em geral em recipientes artificiais (CDC, 

1979). É um grande problema para a população humana pois de

tém a capacidade de agir como vetor da febre amarela urbana 

e do dengue, causando sérias epidemias. 

Tem sido encontrado mais frequentemente entre as latitu 

des 45° N e 35° S, limites que parecem estar relacionados di 

retamente com a temperatura. No hemisfério ocidental existe 

ou já existiu em todos os paises exceto o Canadá (CDC,l979). 

Está distribuido amplamente nas regiÕes tropicais e subtropl 

cais do mundo (Slosek, 1986). Mesmo sendo uma espécie impor-

tada para o continente americano, encontrou aqui condiçÕes 

bastante favoráveis para seu desenvolvimento (Chieffi,l985). 

Mesmo que criadouros naturais possam produzir Aedes 

aegypti, os principais criadouros são os recipientes artifi-

ciais como pneus, caçambas, vasos, bebedouros de animais, la 

tas, etc, isto é objetos que retenham água (CDC, 1979). Os 

padrÕes de consumo de produtos não recicláveis tem aumentado 

a produção de materiais descartáveis e acarretado a prolife

ração dos criadouros artificiais (Gubler, 1989 a). 

O mosquito adul~o pode ser reconhecido por suas linhas 

prateadas no tÓrax em forma de lira e pelas listras brancas 

nos segmentos tarsais (SES, 1987 a). As fêmeas, que se ali-

-mentam de sangue para o desenvolvimento dos seus ovos, sao 

atraidas pelo homem e geralmente picam de dia e podem também 

picar à noite (CDC, 1979). A forma doméstica e urbana do 

Aedes aegypti tem acentuada preferência pelo sangue humano e 
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de alguns animais domésticos (Forattini, 1965). 

-Os mosquitos adultos se dispersam pouco e geralmente nao 

alcançam mais que uma ou duas centenas de metros do local on

de eles emergem. A presença de machos adultos é um indicio s~ 

guro de que nos arredores se encontram seus criadouros (Carr~ 

da-Bravo e col, 1984 a). 

ApÓs a emergência, o mosquito adulto fica suas primeiras 

24 horas repousando nas proximidades do criadouro, iniciando, 

logo apÓs, um periodo de vôos curtos em busca do sexo oposto 

para a cÓpula e, no caso da fêmea, de um hospedeiro para 

alimentar-se (Reyes- Villanueva, 1990). A vida média do in

seto alado é de 45 dias. 

Passado dois ou três dias apÓs a fêmea do Aedes aegypti 

ter sugado sangue, ela está pronta para a oviposição, que 
, 
e 

realizada preferencialmente dentro de um recipiente escuro e 

sombreado. Os ovos são colocados na borda dos recipientes, 

prÓximos à linha d'água. Ao serem depositados pelas fêmeas 

são brancos, escurecendo-se em algumas horas (Carrada - Bravo 

e col, 1984 a). 

-Os ovos sao as formas mais resistentes do inseto, asseg~ 

rando sua sobrevivência durante a estação seca (Gomes - Dan

tez, 1991). são resistentes à dessecação por vários meses, 

favorecendo a disseminação do mosquito através do transporte 

de recipientes para outros locais distantes do foco original. 

Em uma temperatura adequada, um periodo·de 02 a 03 dias de 

alta umidade, prÓximo à linha d'água é necessário para que 

os ovos eclodam e dêem origem às larvas, (CDC, 1979). 

O desenvolvimento larvário se processa em quatro estágios 

e termina quando ocorre a transformação para pupa. Esta 

fase dura em geral de 05 a 07 dias em condiçÕes favoráveis 

de temperatura. Nas épocas do ano mais frias este perÍodo p~ 



de ser maior. Nesta fase as larvas passam a maior parte do 

tempo alimentando-se (Carrada- Bravo e col, 1984 a). 

O periodo de pupa dura de 02 a 03 dias, depois do qual 

ocorre a transformação do inseto para sua fase adulta. Na fa-

se de pupa o Aedes aegypti não se alimenta (CDC, 1979). 

A fase larvária do mosquito ocorre preferencialmente em 

águas pouco poluidas, com pouca quantidade de matérias orgân! 

ca e sais, mas caso as condiçÕes gerais sejam adequadas 

deve existir seletividade marcante em relação a estes 

-na o 

fato-

res, com excessão da forte salinidade ou outro elemento mar-

cadamente desfavorável (Cristophers, 1960 apud Forattini, 

1965). 

A distribuição do Aedes aegypti guarda relação direta 

-com as temperaturas, sendo que os mosquitos adultos nao so-

brevivem a valores de temperatura de 6°C por 24 horas e a 

42°C por 5 minutos. Temperaturas na faixa de 8°C a 46°C -sao 

consideradas limites para as larvas (Slosek, 1986). 

A ocorrência de chuvas e sua distribuição sazonal tem 

papel importante na quantidade de mosquitos existentes em 

uma determinada localidade (CDC, 1979). A altitude e outras 

condiçÕes topográficas também guardam relação com a distri-

buição do Aedes aegypti (Forattini, 1965). 

A febre amar~la, uma das doenças que podem ser transmiti

das pelo Aedes aegypti, tem duração máxima de 10 dias. Quando 

sua evolução é benigna, ocorre um quadro febril com poucos 

dias de duração. Os casos graves caracterizam-se por inicio 

abrupto, com febre alta, cefaléia, calafrios, dor lombar, ná~ 

seas, vômitos, mialgias, artralgias e prost~~. No terceiro 

ou quarto dia, a febre pode ceder e o paciente experimentar 

uma melhora passageira, porém logo se inicia a segunda etapa 

da doença, caracterizada pela ocorrência de uma s:indrome 

hepato-nefro-tÓxica que termina entre o sétimo 
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e o décimo dia, em geral com a morte do paciente. Dentre os 

casos graves notificados a letalidade é superior a 40% (SES , 

1986). 

A febre amarela, causada por um arbovirus do gênero Flavi 

virus (Grupo B) da familia Togaviridae, possui duas formas 

de transmissão. A primeira, a febre amarela urbana se dá 

através da picada do Aedes aegypti e ocorre em áreas urbanas. 

A segunda, a febre amarela silvestre, se dá através da pica

da de mosquitos de hábitos silvestres dos gêneros ~aemagogus 

e Sabethes (Lima, 1985). 

No Brasil a febre amarela urbana apresentou-se exclusiva-

mente sob a forma epidêmica. O Único vetor comprovado 
, 
e o 

Aedes aegypti, sendo o hospedeiro o homem. Uma vez infectado 

o Aedes aegypti conserva o virus durante toda a 

(Herve e col, 1985). A duração do ciclo extrinseco 

sua vida 
, 

do virus 

amarilico no Aedes aegypti varia entre 09 a 12 dias para uma 

temperatura compreeendida entre 23°C e 32°C (Bauer e Hudson, 

1928 apud Hervé, 1985). A ti:·ansmissão transovariana 

do virus da febre amarela foi demonstrada por Beaty e col 

(1980). 

Por séculos a febre amarela urbana foi um sério flagelo 

nas Américas Tropicais e África. A primeira epidemia da doen 

ça no Brasil, pode ser considerada a que ocorreu em Recife 

em 1685. Nos anos de 1849 a 1861 a doença propagou-se, eclo

dindo em quase todas a provincias do Império. Nos anos sub-

sequentes numerosas epidemias foram assinaladas em pontos di 

versos do pais, sendo que no inicio do século XX graves epi-

demias assolavam o Brasil (Franco, 1976). 

A partir de 1937 o Instituto Oswaldo Cruz passou a prep~ 

rar a vacina 17D que é empregada no Brasil. DispÕe-se hoje 

de uma vacina eficaz contra a febre amarela, que produz uma 



proteção em principio de 10 anos e provavelmente por muito 

mais tempo, e com reações colaterais desprezÍveis (Franco, 

1976) • 

No Brasil a forma urbana da doença está erradicada desde 

1942, tendo os Últimos três casos ocorridos em Sena Madurei-
, 

ra, Acre. Mas a forma silvestre continua a ocorrer no pais 

(Lima, 1985). Em 1954, em Trinidad-Tobago foram registrados 

os Últimos casos da forma urbana da doença nas Américas (CDC, 

1979) . 

No Brasil entre 1943 e 1983, ocorreram mais de 1000 ca-

sos de febre amarela silvestre, sendo que na sua transmissão 

intervem os macacos, os moquitos e os homens que vivem 

contato com a floresta. Os macacos são pertencentes aos 

ros Cebus, Alouatta e Callithrix e os vetores principais 

em 
,.. 

gen!: 

-sao 

o Haemagogus janthinomys e o Haemagogus albomaculatus (Hervé 

e col, 1985). Os individues não imunes são atingidos porque 

permanecem em contato com a floresta por motivos profissiona-

is, pela caça e pela pesca. 

A área enzoÓtica de febre amarela no pais é constitui-

da pelos Estados do Pará, Acre, Amazonas, Mato Grosso, RondÔ 

nia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, faixa Oeste do Ma 

ranhão e os territÓrios do Amapá e Roraima abrangendo 

Região AmazÔnica, incluindo as Macro RegiÕes Norte e 

Oeste (Tauil, 1986). Na Tabela 1 podemos observar a 

toda 

Centro-
,.. 

ocorren-

cia de casos da doença nos estados brasileiros entre 1980 e 

1991. Epidemias de febre amarela silvestre continuam a ocor

rer nos paises da América Central e Sul com excessão de El 

Salvador, Uruguai e Chile (CDC, 1979). 

A erradicação do Aedes aegypti, que já em 1934, extra-

oficialmente, era uma das finalidades do Serviço de Combate 

à febre amarela, foi prevista no Decreto 8675 de 04 de feve

reiro de 1942 (Chieffi, 1985). Em 1947 as naçÕes membros da 
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Tabela 1 - Distribuiçao dos Casos de Febre Amarela Silvestre Segundo 

Estados de Ocorrência. Brasil, 1980 a 1991. 

ESTADOS 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Acre 
, 

Amapa 2 

Amazonas 1 9 1 3 
, 

Goias 21 5 5. 10 4 1 

Maranhão 4 5 1 

Mato Grosso 5 2 5 3 2 

M.G.do Sul 3 12 

Minas Gerais 20 7 

Pará 1 5 3 2 31 1 5 6 1 

"' Rondonia 1 1 1 1 1 

Roraima 3 2 3 2 1 

Total 27 22 24 6 45 7 9 16 35 9 2 

FONTE: MS/FNS/BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 

91 

5 

2 

7 
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Organização Panamericana de SaÚde resolvem, erradicar o mos-

quito do Hemisfério Ocidental (CDC, 1979). 

Também em 1947 inicia-se o uso do DDT e do tratamento pe-

rifocal. A partir dai consegue-se eliminar o mosquito com 
, 

mais rapidez das areas infestadas. Em 1955 o Brasil erradica 

o Aedes aegypti, sendo o Último foco encontrado na zona ru-

ral do municipio de Santa Terezinha, Bahia. Em 1958, o mos-

quito é declarado erradicado (Franco, 1976). Outros 

paises da América também realizaram a erradicação em 

prÓximas (Tauil, 1986). 

dezoito 
, 
epocas 

Em 1967 ocorre a reintrodução do mosquito em Belém e em 

diversas localidades do Pará. Nos anos subsequentes começam 

a ocorrer sucessivas reinfestações alcançando os grandes cen 

tros urbanos, demonstrando a ineficácia de campanhas de erra-

dicação isoladas (Chieffi, 1985). Em 1989 era reconhecida a 

presença do Aedes aegypti em 13 Estados. Praticamente todos 

os paises que também procederam a erradicação do Aedes aegyp

ti atualmente já estão reinrestados (Tauil, 1989). 

Há a possibilidade do ressurgimento de epidemias de febre 

amarela urbana. A ocorrência de casos silvestre da .doença 

a presença do vetor nas áreas urbanas, pressupÕe o risco 

e 

da 

reurbanização da doença, já que a população vivendo na 
, 
are a 

de distribuição do mosquito, geralmente não tem sido vacina-

da (Slosek, 1986). 

Além da febre amarela urbana o Aedes aegypti é o princi-

pal vetor do dengue, ainda que o Aedes albopictus e o Aedes 

polynesiensis possam ser vetores eficientes (Guzman e col, 19 

88). O dengue é uma virose causada por 04 sorotipos (1, 2, 3 

e 4) do virus do dengue, um arbovirus do gênero Flavivirus, e 

é transmitida de uma pessoa à outra através da picada dos mos 

quitos vetores (Guzman e col, 1988). 

No dengue, a primeira manifestação clinica 
, 
e o começo 



mial-
, 

brusco de um quadro febril, acompanhado de cefaléia, 

gia, prostração, artralgia, dores retro oculares, nauseas, 

prurido cutâneo, etc .. A evolução é benigna, com duração de 

03 a 07 dias, podendo ser muito debilitante e ocorrer prolon-

gamento da convalescança durante algumas semanas (Guzman e 

col, 1988). 

O periodo de incubação varia entre três a quinze 

sendo na maior parte das vezes de 5 a 6 dias. O periodo 

dias, 
A 

vire 

mico de transmissibilidade inicia-se um dia antes do apareci-

mento da febre e vai até o sexto dia da doença (SES, 1987 a). 

Os vetores são mosquitos do gênero Aedes. O hospedeiro 

vertebrado é o homem. Um ciclo selvagem já foi descrito na 

África e na Ásia, envolvendo o macaco (SES, 1987 a). 

Watts e col (1987) realizando estudos experimentais com 

dengue do sorotipo 2, obtiveram um perÍodo de incubação ex

trínseca de 12 dias a uma temperatura de 30°C. A uma tempe

ratura na faixa de 32 - 35°C o perÍodo de incubação foi de 7 

dias. Estudos realizados em laboratÓrio mostraram que fêmeas 

do Aedes aegypti passaram o virus do dengue para seus ovos e 

para seus descendentes via transmissão transovariana (Tesh e 

col, 1978 apud Slosek, 1986). 

O dengue, uma pandemia na área de distribuição do Aedes 

aegypti, não tinha sido considerada uma doença séria, até 

que ocorreu o aparecimento da febre hemorrágica do dengue/ 

sindrome do choque do dengue (FHD/SCD) nos anos 50 no Sudes-

te Asiático (Slosek, 1986). A primeira epidemia de FHD/SCD 

ocorreu em 1953 em Manilha, Filipinas (Dietz e col, 1990). 

O quadro inicial do dengue hemorrágico é igual ao do den

gue clássico modificando-se rapidamente para manifestações h~ 

morrágicas de gravidade variável (SES, 1987 a). A forma grave 

da FHD/SCD se caracteriza por seu começo brusco, com febre 
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e outros sinais inespecificos. Ao terceiro ou quarto dia da 

doença o paciente pode apresentar falha circulatÓria, mani

festações hemorrágicas, choque e morte, se o tratamento ade-

quado não for realizado rapidamente. O choque é decorrente 

do aumento da permeabilidade vascular, seguido de hemoconcen 

tração e falha circulatÓria, sendo de curta duração, podendo 

levar o paciente a Óbito apÓs 12 a 24 horas (OMS, 1987e Guz-

man e col, 1988). 

Dengue e dengue hemorrágico podem ser consideradas as 

mais importantes arboviroses do homem. A forma grave do den-

gue é uma das principais causas da morbidade e mortalidade 

no sudeste asiático. Epidemias de dengue hemorrágico tem che 

gado a apresentar taxas de letalidade da ordem de 30 a 40% 

(Halstead, 1980 e OMS, 1987). 

Na década de 50 e 60 o dengue hemorrágico era uma doença 

muito pouco conhecida dos médicos do sudeste asiático. Nas 

décadas seguintes aconteceram epidemias da doença em toda a 

regiao. Inicialmente a doença ocorreu esporadicamente, trans 

formando-se em epidemias progressivamente maiores nos Últi-

mos anos (Gubler, 1989 b). 

Segundo Gubler (1989b) o dengue hemorrágico é uma doença 

em expansão, pois epidemias em todo o mundo tem se tornado 

maiores e mais frequentes, com aumento dramático da incidên

cia de sua forma severa e fatal em alguns paÍses da Ásia. Fa 

tores virais, imunolÓgicos e outros transformaram o dengue 

em uma das mais sérias doenças conhecidas, a FHD/SCD. Em al-

- do sudeste asiático tem deixado de gumas regioes ser um pro-

blema para se transformar em uma crise (Halstead, 1988). 

No continente Americano vem ocorrendo, nas décadas de 70 

incidência 
, 

e 80, um aumento da do dengue e do numero de soro 

tipos que circulam na região (Gubler, 1989a). O aumento da 

incidência, combinado com o aumento da frequência de 
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epidemias de dengue causados por mÚltiplos sorotipos, tem au-

mentado o risco de epidemias de FHD/SCD (Gubler, 1991). 

O padrão de ocorrência de dengue nas Américas nos anos 80 

é bastante semelhante ao que ocorreu na Ásia nas décadas de 

50 e 60. Se não houver uma intervenção efetiva a doença pod~ 

rá se desenvolver, no futuro prÓximo, da mesma maneira como 

ocorreu e vem ocorrendo no sudeste asiático, isto é, causar 

no continente Americano epidemias de dengue hemorrágica com 

elevado número de casos graves e fatais (Gubler, 1991). 

Dos mais de um milhão de casos de dengue notificados nas 

Américas entre 1980 e 1990, 30% ocorreram na América do Sul, 

4,8% na América Central, 43% no Caribe e 22% no México. Os 

paÍses com as maiores incidências da doença foram: ColÔmbia 

(7,7%), Brasil (17,2%), Cuba (34,2%), Porto Rico (4,5%) e Mé 

xico (22%) (Gomes-Dantes, 1991). 

A primeira epidemia de dengue hemorrágico das Américas 

ocorreu em Cuba em 1981, relacionada com uma epidemia de den 

gue sorotipo 1 ocorrida em 1977 seguida por uma epidemia de 

dengue sorotipo 2 em 1981. De um total de 344.303 enfermos, 

116.143 foram hospitalizados em um perÍodo de três meses, se~ 

do que 10.312 foram classificados como graves ou muito gra-

ves. Ocorreram 158 mortes entre pessoas de ambos os sexos sen 

do 101 crianças e 57 adultos (Kouri e col, 1986). 

Entre 1968 e 1990, 16 paises das Américas notificaram ca-

sos de dengue hemorrágico, sendo os exemplos mais recentes 

Venezuela e Brasil. Em 1989 a Venezuela notificou uma epide

mia com 12.220 casos de dengue, 3.108 casos de FHD e 73 Óbi-

tos, sendo identificados os sorotipos 1, 2 e 4. Entre 1990 e 

1991 no Brasil foram notificados 237 casos de FHD, com ocor

rência de três Óbitos, com circulação dos sorotipos 1 e 2 (Go 

mes- Dantes, 1991). 

A primeira epidemia de dengue registrada no Brasil ocor-
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reu em 1922 em NiterÓi, Rio de Janeiro (Antonio, 1923 apud 

Dietz, 1990). Entre 1981 e 1982 ocorreu uma epidemia em Boa 

Vista, Roraima causada por sorotipos dengue 1 e 2 (Osanai e 

col, 1983). Em maio de 1986 inicia-se uma nova epidemia de 

dengue 1 na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Schartz-

mayer e col, 1986). Nesta epidemia, que foi caracterizada 

por duas grandes ondas epidêmicas (Abril a Agosto de 1986 e 

Dezembro de 1986 a Maio de 1987), mais 80.000 casos foram 

notificados (Figueiredo e col, 1990). Na Tabela 2 são mos-

trados os casos de dengue notificados no Brasil entre 1982 

e 1991. 

Tabela 2 - Distribuição de Casos de Dengue Notificados por 

Unidade Federativa, 'Brasil. 1982 a 1991. 

U F 82 

Alagoas 

Bahia 

Ceará 

Mato G.do Sul 

Minas Gerais 

Pernambuco 

Rio de Janeiro 

Roraima 12.000 

São Paulo 

86 

9.383 

ANO 
87 

3.225 

623 

4.419 22.513 

527 

2.118 

33.568 60.342 

46 

88 89 90 

65 60 294 

55 4.123 15.656 

1.606 

27 

60 1.111 21.005 

3.033 

91 

1.317 

6.703 

4.465 

286 

78.702 

3.382 

FONTE: MS, FNS, Informe EpidemiolÓgico do SUS, junho/92 

Em junho de 1986 é detectado pela primeira vez o mosqui

to Aedes (Stegomyia) a1bopictus (Skuse),. no Rio de Janeiro 
, , 

(Forattini, 1986). Em setembro de 1986 a especie e encontra 

da no Estado de são Paulo, no MunicÍpio de Areias, sendo con 
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siderada presente também nos estados do Espirito Santo e Mi

nas Gerais (Brito e col, 1986). É um mosquito primariamente 

silvestre que se adaptou ao ambiente urbano, possuindo cria 

douros naturais e artificiais. O Aedes albopictus é originá

rio da Ásia, e é considerado transmissor do dengue. Há tam

bém o risco que ele possa servir como elo de ligação entre 

as formas silvestre e urbana de febre amarela. Um fator pre~ 

cupante é a relação do mosquito com a transmissão de encefa 

lites (Tauil, 1987). 

O Aedes aegypti reinfestou o Estado de são Paulo em 1980 

e 1981 sendo os focos eliminados (SES, 1991 a). Um levanta

mento realizado em 1985 em pontos estratégicos para a insta 

lação e desenvolvimento do mosquito, como borracharias, de

pÓsitos de pneus, ferro-velhos, depÓsitos de materiais de 

construção, etc., pela Superintendência de Controle de Ende 

mias, SUCEN, Órgão vinculado à Secretaria Estadual de SaÚde, 

detectou focos em 12 municipios do Estado de são Paulo (SES, 

1991 b). 

A partir da identificação da presença e da existência de 

infestação domiciliar pelo Aedes aegypti em 1985 e, tendo a 

SUCEN, assumido a responsabilidade pela vigilância e contro 

le do mosquito em 1985 foi elaborado o Programa de Controle 

do Aedes aegypti com os seguintes objetivos: 

- controlar a dispersão e a densidade de Aedes aegypti, man 

tendo-os abaixo do nivel a partir do qual possa ocorrer a 

instalação de surtos de dengue e febre amarela; 

- controlar a densidade de outras espécies de Aedes autóc-

tones do estado que possam representar risco de participa-

ção na transmissão de dengue durante surtos epidêmicos; e 

- contribuir para reduzir a possibilidade de permanência de 

fontes de infecção de dengue e febre amarela no Estado de 

r " 



São Paulo (SES, 1985). 
A 

O Programa inicialmente estabelecido propos a classifica 

ção dos municÍpios do Estado em três prioridades: 

- Prioridade I - municÍpios com infestação domiciliar por 

Aedes aegypti independente do tamanho do 

seu nÚcleo urbano e de sua importância no 

contexto econÔmico da região; 

-Prioridade II - municÍpios sem infestação domiciliar por 

Aedes aegypti com grande nÚcleo urbano e/ 

ou importância no contexto econÔmico da re 

gião e/ou localização geográfica ou qual

quer municÍpio onde tenha sido registrada a 

presença de Aedes aegypti em pontos estra

tégicos; 

-Prioridade III- municÍpios sem ocorrência de Aedes aegypti, 

com médio ou pequeno nÚcleo urbano e/ou me 

nor importância no contexto econÔmico da 

região (SES, 1985). 

A classificação em prioridades I, II e III proposta pelo 

Programa de Controle do Aedes aegypti no Estado de São Pau

lo em 1985 era dinâmica, havendo reclassificação das priori 

dades dos municipios em função da ocorrência de focos ou 

infestação domiciliar pelo Aedes aegypti (SES, 1985). 

No-final de 1985 já exist4am nove municipios com infest~ 

ção domiciliar pelo Aedes aegypti, todos no Oeste do Estado 

de são Paulo (SES, 1991 b). Em 1986 é encontrado foco do 

Aedes albopictus na região Leste do estado, no Vale do Para 

iba (Brito e col, 1986), sendo que em 1987 é identificada in 

festação domiciliar pelo mosquito em municipio desta região. 

A partir de 1985 o Aedes aegypti vai se dispersando no sen-

tido Oeste para Leste e o Aedes albopictus a partir de 1987 
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no sentido Leste para Oeste. Nas Figuras 1 a 8 está represe~ 

tada a infestação domiciliar por estes dois vetores no Esta 

do, no perÍodo de 1985 a 1992. 

A Tabela 3 mostra a evolução da ocorrência de focos e da 

infestação domiciliar do Aedes aegypti e/ou Aedes albopicrus 

no Estado de são Paulo no perÍodo de 1985 a 1992. Em dezem

bro de 1992 existiam no Estado 459 municÍpios com infesta-

-çao domiciliar pelo Aedes aegypti e/ou Aedes albopictus (SES, 

1992 a). 

Tabela 3 - Evolução da Infestação por Aedes aegypti e Aedes 

albopictus. Estado de São Paulo, 1985 a 1992. 

Ano 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992* 

MunicÍpios com 
Infestação Do
miciliar 

9 

69 

144 

200 

229 

331 

390 

435 

FONTE: SUCEN 

(*) Até Junho 

MunicÍpios com 
Ocorrência de 
Aedes 

29 

86 

194 

259 

320 

427 

448 

490 

Relação 

0,31 

0,80 

0,74 

0,77 

0,72 

0,78 

0,87 

0,89 

, 
A partir de 1985, com o aumento constante do numero de 

municÍpios infestados pelo Aedes aegypti e/ou Aedes albopi~ 

tus, o risco de reintrodução da febre amarela urbana e de 

ocorrência de epidemias de dengue passou a ser cada vez ma-

ior no Estado de são Paulo. O grande fluxo de viajantes que 



Figura 1 - Infestação Domiciliar pelo Aedes aegypti 

no Estado de são Paulo. Brasil, 1985. 

Fonte: SUCEN 
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Figura 2 Infestação Domiciliar pelo Aedes aegypti 

no Estado de São Paulo. Brasil, 1986. 

Fon!..P: S!JCEN 
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Figura 3 - Infestação bomic.iliar pelo Aedes aegypti e Aedes 

albopictus no Estado de são Paulo, Brasil, 1987. 

Fonte: SUCEN 
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Figura 4 Infestação Domiciliar 

e Aedes alboplctus no 

1988. 

Fonte: SUCEN 
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Figura 5 Infestação Domiciliar 

e Aedes alb~pictus no 

Brasil 1989. 

Fonte: SUCEN 
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~ Aedes aegypti e Aedes Albopictus 

Figura 6 Infestação Domiciliar pelo Aedes aegypti 

e Aedes albopictus no Estado de são Paulo, 

Brasil, 1990. 

Fonte: SUCEN 



Figura 7 Infestação Domiciliar pelo Aedes aegypti 

e Aedes albopictus no Estado de são Paulo, 

Brasil, 1991. 

Fonte: SUCEN 
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Figura 8 Infestação Domiciliar pelo Aedes aegypti 

e Aedes albopictus no Estado 

Brasil, 1992 (Até junho). 

Fonte: SUCEN 
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ocorre entre são Paulo e a Região Centro-Oeste e mesmo a Re-

-giao Norte, coloca aqueles nao imunizados e que mantenham con 

tato com as florestas em risco de contraírem a febre amarela 

silvestre (Coimba, 1987), e além disso gerar a reurbanização 

de febre amarela no Estado. Epidemias de dengue nos Estados 

vizinhos, fazem de são Paulo um estado bastante vulnerável ' a 

ocorrência de dengue e mesmo de dengue hemorrágico no futuro. 

Entre 1985 a 1992 ocorreram 7 casos importados de febre 

amarela silvestre em são Paulo, cinco deles evoluindo para 

Óbito (SES, 1992 b). Em 1985 e 1986, a partir da confirmação 

da circulação de casos de febre amarela em áreas infestadas 

pelo Aedes aegypti, foi desencadeada vacinação na área Oeste 

do Estado. Em 1992 a vacinação foi estendida para áreas in

festadas pelo Aedes aegypti nas regiÕes de Ribeirão Preto e 

Campinas, com o objetivo de evitar a reintrodução da doença 

em áreas urbanas do Estado. 

Em 1987 foram confirmados os primeiros casos de dengue a~ 

tóctones do Estado de são Paulo. Ocorreram 30 casos no Dis-

trito de Ribeira do Vale, municÍpio de Guararapes e 16 casos 

no municÍpio de Araçatuba, ambos na região Oeste do Estado 

(SES, 1987 b). 

Em novembro de 1990 foi identificada uma epidemia de den

gue sorotipo I, no municÍpio de Ribeirão Preto, que se esten 

deu a outros 47 municÍpios, com registro entre novembro de 

1990 e junho de 1991 6.382 casos com confirmação laboratÓri

al (SES, 1991 b). Na Tabela 4 são mostrados os casos de den

gue autóctones ocorridos entre os anos de 1987 e 1992. 

A epidemia de Ribeirão Preto teve duração de outubro de 

1990 a março de 1991. ApÓs este perÍodo continuaram a aconte 

cer casos isolados em vários bairros, sugerindo a 
A 

ocorren-

cia endêmica da doença. Mesmo tratando-se de primeira epide-
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Tabela 4 - Casos Autóctones de Dengue com Confirmação Laboratorial Ocorridos no Estado de são Paulo, 

no PerÍodo de 1987 a 1992. 

, 
Numero de Casos 

ANO Total 
1º Semestre 2º Semestre 

1987 46 46 

1988 

1989 

1990 3033 3033 

1991 3341 41 3382 

1992 28 2 30 

Total 3415 3076 6491 

Fonte: SES, CVE 



mia no Municipio, foram observados um caso de febre hemorrá

gica do dengue/sindrome do choque do dengue, Grau II (OMS) e 

também dois Óbitos associados ao dengue (Pontes e col, 1991). 

O Programa de Controle estabelecido no Estado, em 1985, 

foi sofrendo alteraçÕes no decorrer dos anos em função do nú 

mero cada vez maior de municipios infestados, da existência 

do Aedes albopictus e mais recentemente das epidemias de den 

gue ocorridas no verão de 1990 e 1991. Em 1992 foi elaborado 

pela SUCEN o programa de Controle dos Vetores de Dengue e Fe 

bre Amarela no Estado de são Paulo com os seguintes objeti

vos: 

- Objetivo Geral: Evitar a transmissão de dengue e febre ama 

rela no Estado de são Paulo. 

- Objetivos Especificas: - Controlar a densidade de Aedes ae 

gypti e Aedes albopictus a niveis que não constituam 

significativo de transmissão de dengue e febre amarela. 

risco 

- Interromper precocemente a trans

missao de dengue, caso haja instalação de epidemia. 

- Evitar a dispersão do Aedes ae&YE 

ti e Aedes albopictus para áreas não infestadas (SES,l992 c). 

Nesse Programa de Controle os municipios foram prioriz~ 

dos conforme ocorrência ou não de casos autóctones de dengue 

e segundo o tipo de vetor existente, ficando divididos em qu~ 

tro prioridades: 

- Prioridade I - Municipios com infestação domiciliar e com 

ocorrência de casos autóctones em pelo menos um dos 

cinco anos. 

Últimos 

- Prioridade II - Municipios com infestação domiciliar por 

Aedes aegypti. 

- Prioridade III - Municipios com infestação domiciliar por 

apenas Aedes albopictus. 

c.'t• 



- Prioridade IV - Municipios sem infestação domiciliar por 

qualquer das espécies (SES, 1992 c). 

Na região de são José do Rio Preto, objeto deste estudo, 

composta por 28 municipios. localizada na região Oeste do Es 

tado de são Paulo (Fig. 09), em levantamentos realizados 

pela SUCEN em 1985, foi detectada infestação domiciliar pelo 

Aedes aegypti no municipip de são José do Rio Preto, 

sede da região (SES, 1987 b). 

cidade 

A infestação domiciliar do mosquito evoluiu rapidamente, 

sendo que já existiam 09 municipios infestados em 1986, 25 

municipios em 1987. Em junho de 1988 todos os municipios da 

região já estavam com infestação domiciliar pelo Aedes ae~ 

ti (Fig. 10). 

O Aedes albopictus também já foi encontrado em alguns mu

nicipios da região de são José do Rio Preto. Em maio de 1992 

foram encontradas duas amostras com larvas do mosquito em 

Icém e uma amostra em Paulo de Faria. Em junho de 1992 foi 

identificado, através de uma notificação, um mosquito adulto 

em Potirendaba e em agosto de 1992 uma amostra com larvas em 

Ibirá. Foram realizados levantamentos nos locais não sendo 

identificada infestação domiciliar. Na figura 11 são mostra

dos os municipios com ocorrência do Aedes albopictus em 1992 

(SES, 1992 d). 

Na epidemia ocorrida no verão de 1990 e 1991 em são Pau

lo, na região de são José do Rio Preto, prÓxima à região de 

Ribeirão Preto, ocorreram 157 casos de dengue em 1991, confor 

me Tabela 5 (SES, 1992 a). 

Tendo como base o programa de Controle do Aedes aegypti 

estabelecido em 1985, o objetivo de evitar a dispersão do 

mosquito não foi atingido, na região de são José do Rio Pre

to, onde a infestação domiciliar, pelo Aedes aegypti evoluiu 

27 



28 

MINAS GERAIS 

FIGURA .09 - Região de São José do Rio Preto, São Paulo, 1992. 
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FIGURA10- Infestação Domiciliar pelo Aedes aegypti em MunicÍpios 

da Região de São José do Rio Preto, São Paulo, 1985 a 
1988. 

Fonte: SUCEN 



LEGENDA 

@ Aedes albopictus 

'FIGURA 11 - Ocorrência de Focos de Aedes albopi.C'b.ls em·Municipios da 

Região de São José do Rio Preto, são Paulo, 1992. 

Fonte: SUCEN 
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rapidamente, mostrando uma grande adaptação do vetor à re-

giao. 

Tabela 5 - Casos de Dengue Autóctones Ocorridos nE MunicÍpios 

da Região de São José do Rio Preto, São Paulo, Bra 

sil, 1991. 

MunicÍ.pios Nº de Casos 

José Bonifácio 1 

Icém 110 

Nova Granada 1 

Onda Verde 3 

Orindiuva 5 

Paulo de Faria 7 

São José do Rio Preto 30 

Total 157 

Fonte: SES, CVE 

-A regiao, passa a sofrer a partir de 1985, um risco perm~ 

nente da reintrodução da febre amarela urbana e de 
... 

ocorren-
~ -

cia de epidemias de dengue, havendo a necessidade, para me-

lhor equacionar as medidas de controle a serem adotadas, o 

conhecimento do processo de ocupação da região pelo mosquito, 

os seus principais criadouros, o comportamento dos indicado

res ~e sua presença como os Índices de densidade larvárias 

medidos e sua relação com as precipitações pluviométricas. 
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II - OBJETIVOS 

Tendo como área de estudo a região composta por 28 munici 

pios do EscritÓrio Regional de SaÚde de São José do Rio Pre-

-to- ERSA 57, os objetivos deste estudo sao os seguintes: 

- Objetivo Geral 

Estudar o comportamento do Aedes aegypti na Região de são 

José do Rio Preto no periodo de 1985 a 1992. 

- Objetivos especificos: 

- descrever a histÓria da infestação domiciliar por Aedes ae 

gypti e sua rápida adaptação à região; 

- estudar o comportamento do mosquito com relação à ocupação 

de criadouros; 

- estudar o comportamento dos indicadores utilizados para me 

dir a densidade do mosquito; e 

- correlacionar os niveis de infestação do Aedes aegypti e 

os indices de precipitação pluviométrica. 
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III - METODOLOGIA 

1 - Identificação da Presença do Aedes aegypti na Região de 

São José do Rio Preto 

Com o objetivo de identificar a presença do Aedes aegyp

ti na Região de são José do Rio Preto, de maneira idêntica 

às atividades realizadas em todo o Estado de são Paulo, foi 

feito entre abril e maio de 1985, um levantamento da presen-

ça de criadouros do mosquito nos chamados Pontos Estratégi-

cos (PE), isto é, locais com grande concentração de recipien

tes como borracharias, postos de gasolina, depÓsitos de mate 

riais de construção, ferros-velhos, etc., posicionados inici 

almente em grandes troncos rodoviários sendo os pontos de co 

letas expandidos para as rodovias secundárias, e também para 

as cidades. 

Os P.E. foram inicialmente cadastrados e posteriormente 

foram coletadas amostras contendo larvas de mosquitos por ti 

pos de recipientes, com registro das atividades em impressos 
, 

Modelo SUCEN Aa-02, em anexo (SES, 1985). De todos os munici 

pios pesquisados na Região, foram encontrados larvas do 

des aegypti apenas no municipio de são José do Rio Preto. 

A e-

Através da análise dos boletins modelo SUCEN Aa-02 com 

registro das pesquisas larvárias em P.E. realizadas no muni

cipio de são José do Rio Preto, foram obtidos o número e ti-

pos de estabelecimentos pesquisados e positivos. Foram anali 

sados também os tipos de recipientes pesquisados e positivos 

para verificação dos predominantes. 

Nos quarteirÕes onde a pesquisa inicial revelou a 

tência de P.E. positivos, isto é, com a presença de 

e xis-

larvas 

do Aedes aegypti, foram pesquisadas metade das casas existen 

tes. A atividade, registrada em boletins tipo SUCEN Aa-02 

proporcionou o encontro de recipientes com larvas do mosquito 
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em outros imÓveis, detectando infestação domiciliar no muni

cipio. Através da análise destes boletins foi avaliada a po-
, 

sitividade dos imoveis, os tipos de recipientes pesquisados 

e positivos e calculado indice de densidade larvária da 
, 
are a 

pesquisada. 

2 - Prioridades e Rede de Pontos Estratégicos nos Municfpios 

da Região de São José do Rio Preto 

A partir da confirmação da existência de infestação domi 

ciliar pelo Aedes aegypti, dentro de uma estratégia estabele 

cida para todo o Estado, os municfpios da região foram 

didos em prioridades I, II e III, conforme definido na 

dução. Foi montada uma rede de P.E. em todos os 28 

pios para pesquisa sistemática de larvas de Aedes 

(SES, 1985). 

di vi-

intro 
, 

muni c i-

aegypti 

O Programa estabelecido definia inicialmente que nos P.E. 

de municfpios P I (com infestação domiciliar) fossem instala 

dos pneus armadilhas, com pesquisa quinzenal de larvas. Em 

julho de 1986 esta atividade foi alterada para pesquisa men-

sal ou quinzenal em todos os recipientes existentes nos P.E. 

com periodicidade quinzenal ou mensal. 

Nos P.E. de municfpios PII foram instalados pneus armadi 

lhas com realização de pesquisa quinzenal a partir de julho 

de 1985. Nos P.E. de municfpios PIII a pesquisa de larvas foi 

realizada trimestralmente em todos os recipientes existentes 

no local, com inicio no trimestre de agosto a outubro de 

1985. 

Os P.E. foram cadastrados através do preenchimento do im 

presso tipo SUCEN Aa-06- Cadastro do ImÓvel (em anexo). Os 

impressos foram analisados quanto aos tipos e quantidades de 

P.E. estabelecidos nos municÍpios da região. 
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3 - Evolução das Prioridades nas Sedes de Municipios 

O objetivo da visita sistemática aos P.E. de municipios 

P II e PIII, com realização de coleta de larvas, foi o de de 

tectar precocemente a infestação pelo Aedes aegypti. 

Nos municipios PII a pesquisa quinzenal em pneus armadi

lha foi realizada até junho de 1986. A partir de julho de 

1986 passou a ser realizada pesquisa quinzenal de larvas em 

todos os recipientes existentes nos P.E. Nos municipios PIII 

as pesquisas inicialmente trimestrais, passaram, a partir de 

janeiro de 1986, a ser realizadas com periodicidade bimes

tral ou trimestral. 

Descobertas de focos de mosquitos também foram realizadas 

através de pesquisas larvárias decorrentes de notificaçÕes 

realizadas pela população ou mesmo de casos suspeitos de den 

gue ou febre amarela. 

A partir da identificação de focos do mosquito, foram 

realizadas delimitações de foco, que incluiam a pesquisa lar 

vária num raio de 200 metros em torno do foco inicial. Caso 

fossem encontrados novos focos a pesquisa ia sendo ampliada. 

A principio os municipios com encontro de Aedes aegypti nas 

delimitações de foco foram considerados como PI. Posteriormen 

te, a partir de uma delimitação de foco positiva, ~ra reali

zada uma medida do Índice de Breteau (I.B.), indice de densi 

dade larvária que representa o nÚmero de recipientes com lar 

vas do Aedes aegypti e/ou Aedes albopictus por 100 casas pe~ 

quisadas (Chan, 1985). O municipio tinha sua prioridade al

terada para PI caso o I.B. medido fosse diferente de zero. 

Através de informaçÕes apropriadas a partir de impressos 

tipo SUCEN Aa-02, onde foram registradas atividades de pe~ 

quisa larvária em P.E., pesquisas larvárias decorrentes de 

notificaçÕes da população e de casos suspeitos de dengue e/ 
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ou febre amarela, e delimitaçÕes de foco, foi obtida 

mês a ocupação da região pelo mosquito. 

~ 

mes a 

4 - Evolução das Prioridades nos Distritos e Aglomerados Ru-

rais 

Nos distritos e nos aglomerados rurais maiores de munici 

pios da região foram selecionados P.E. e realizada pesquisa 

larvária mensal ou quinzenal nos recipientes existentes. Nos 

aglomerados menores, sem locais com grande oferta de recipi-

entes, foram selecionados pontos e colocadas armadilhas de 

pneus com pesquisa larvária quinzenal ou mensal. Quando da 

positividade das pesquisas em P.E., foram realizadas delimi

tações de focos e medida do Índice de Breteau, com vistas a 

identificar a infestação domiciliar. 

Essas atividades foram registradas nos Boletins tipo SU

CEN Aa-02. Através da apropriação dos dados existentes nes

tes boletins foi feito o acompanhamento da ocupação dos dis-

tritos e aglomerados rurais pelo mosquito. 

5 - Positividade dos Pontos Estratégicos de Municipios Prio-

ridade II e III 

Através da apropriação dos dados de pesquisa larvária em 

P.E. de municipios PII e PIII, registrados em boletins tipo 

SUCEN Aa-02 foram analisadas questões relativas aos tipos de 

estabelecimentos e recipientes positivos para Aedes aegypti. 

Foi calculada a positividade média anual dos P.E. entre 

os anos de 1985 e 1988, isto é, respectivamente o ano da i

dentificação da infestação pelo Aedes aegypti na região e o 

ano onde todos os municÍpios já se mostravam infestados. Pa

ra o periodo de 1985 a 1988 foram obtidas também a positivi-

dade dos estabelecimentos e dos recipientes pesquisados. 
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6 - DelimitaçÕes de Focos 

A atividade de delimitação de foco foi registrada no im-

presso modelo SUCEN Aa-02. De cada uma das delimitações de 

focos com encontro de larvas do Aedes aegypti realizadas nas 

sedes dos municÍpios da região de são José do Rio Preto, fo

ram obtidos o nÚmero de quarteirÕes pesquisados e positivos 

e o número de imÓveis pesquisados e positivos, 
, 

o numero de 
, 

recipientes pesquisados e positivos e o numero de larvas exa 

minadas e positivas para Aedes aegypti. 
, 

Entre 1986 a 1988, foram calculados para cada ano, o nu-

mero médio de quarteirÕes pesquisados e positivos, o 
, 

numero 

médio de imÓveis pesquisados e positivos, a porcentagem de 

recipientes positivos entre aqueles onde ocorreu coleta de 

amostras com larvas, a porcentagem de larvas de Aedes aegyp-

ti entre as examinadas e a porcentagem de recipientes positl 

-vos entre os pesquisados. Foram feitas comparaçoes para veri 

ficar o comportamento do mosquito entre os anos de 1986 a 

1988. 

Foram calculados para cada ano as médias dos I.B. e 

dos Índices de Casas, este Último representando o nÚmero de 

casas com larvas de Aedes aegypti e/ou Aedes albopictus por 

100 casas pesquisadas (Chan, 1985) para realização de compa-

raçÕes. As médias dos Índices de Breteau parciais por recipi 

entes também foram obtidas para verificar o comportamento do 

mosquito com relação à ocupação de criadouros no momento da 

identificação da infestação no municÍpio. 

7 - Índices de Breteau e Positividades dos Pontos Estratégi-

cos. 

, 
A partir do momento que o município era considerado como 

prioridade I (PI), isto é, com infestação domiciliar, a pro

posta estabelecida foi a da medida mensal do Índice de Bre-
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teau (I.B.), realizado por amostragem de quadras e residên-

cias (Alves e col, 1991). 

Em cada medida do I.B., os funcionários da SUCEN visita-

ram as casas selecionadas, pesquisaram os recipientes exis-

tentes e coletaram amostras daqueles que continham larvas de 

mosquitos. As amostras coletadas foram encaminhadas aos labo 

ratÓrios da SUCEN para identificação, sendo consideradas po-

sitivas aquelas contendo larvas de Aedes aegypti e/ou Aedes 

albopictus, correspondendo cada uma também a um recipiente 

positivo. 
, 

Cada I.B. foi calculado dividindo-se o numero de recipie~ 

tes positivos pelo nÚmero de casas pesquisadas, com a multi-

plicação do resultado por 100 (Chan, 1985). 

As atividades de campo e laboratÓrio para medida do I.B. 

foram registradas nos boletins modelo SUCEN Aa-04, Boletins 

de Avaliação de Densidade Larvária (em anexo), sendo resumi-

das nos boletins modelo SUCEN Aa-05 - Resumo de Avaliação de 

Densidade Larvária (em anexo). 

A partir da apropriação dos dados dos boletins foram cal

culados os I.B. mensais dos municÍpios da região de são José 

do Rio Preto no perÍodo de agosto de 1986 a julho de 1992, 

data limite para avaliação. A partir do cálculo de cada um 

dos Índices de Breteau, procedeu-se o cálculo das médias men 

sais dos Índices de Breteau, somando-se todos os valores me

didos em um determinado mês, dividindo-se pelo número de me 

didas. 

Com as médias mensais dos I.B. obteve-se uma série histó-

rica dos Índices e traçou-se curvas anuais. Foram realizadas 

análises para verificação do comportamento dos Índices e tam 

bém a ocorrência de picos no periodo de agosto de 1986 a ju

lho de 1992. Foi calculada, para cada perÍodo anual, uma mé-
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dia anual dos I.B. com o objetivo de comparar os valores ob-

tidos. 
, 

A pesquisa dos P.E. em municipios P I foi realizada men-

salmente ou quinzenalmente com o objetivo de controlar a dis 

persão passiva e ativa do mosquito. Para avaliação desta ati 

vidade foi calculada a positividade dos P.E., em cada mês e 

em cada municÍpio, dividindo-se o número de P.E. positivos 

para Aedes aegypti pelo número de P.E. pesquisados, multipli 

cando-se o resultado por 100 %. ApÓs foram obtidas as médias 

mensais da positividade dos P.E. somando-se as positividades 

de cada mês dividindo-se pelo nÚmero de municÍpios com a me-

di da. 

Com as médias mensais das positividades foram construi-

das curvas anuais entre os meses de agosto de 1986 e julho 

de 1992, e realizada a comparação entre os vários perÍodos p~ 

ra identificação de valores mÍnimos e picos. 

Em cada perÍodo foi calculada uma média anual de positi-

vidade dos P.E. com o objetivo de identificar modificações 

nos valores com o passar do tempo. 

As curvas anuais com valores médios mensais dos I.B. e 

das positividades dos P.E. foram superpostas com o objetivo 

de analisar o comportamento das duas variáveis. Além disso 

para os valores das médias mensais das positividades dos P.E 

e dos I.B., em cada periodo anual, foram calculados os coefi 

cientes de correlação (r) no sentido da verificação da exis

tência de relação entre as variáveis. Foram considerados co

mo indicativos de alto grau de correlação entre as variáveis 

valores de coeficiente de correlação maiores ou iguais a 

0,70 (Dunn, 1964). 

8 - Tipos de Recipientes 

Para análise dos tipos de recipientes com a presença de 
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larvas de Aedes aegypti foram utilizados todos os I.B. medi-

dos entre novembro de 1985 e julho de 1992. As medidas foram 

agrupadas, tendo como base os mesmos perÍodos anuais utiliza 

-dos para avaliação das medidas mensais dos I.B., com exceçao 

do primeiro perÍodo que procurou englobar toda a fase de in

destação domiciliar dos municÍpios entre 1985 e 1988. 

A partir dos boletins modelo SUCEN Aa-04 e SUCEN Aa-05, 

em cada periodo foram totalizados os nÚmeros de recipientes 

positivos por tipo de recipiente, somando-se as informaçÕes 

de todas medidas de I.B. realizadas. Assim para cada perÍodo 

~bteve-se o total de recipientes positivos por tipo, e tam 

bém a participação percentual de cada recipiente. 

9 - Índice de Breteau por Tipos de Recipientes. 

A partir dos boletins de medida de densidade larvária mo 

delos SUCEN Aa-04 e SUCEN Aa-05, foram apropriados dados re-

ferentes a casas pesquisadas e recipientes positivos por ti-

po. Para cada medida do I.B. obtive-se valores dos Índices 

-de Breteau parciais por tipos de recipientes. Em cada mes fo 

ram calculados as médias dos I.B. parciais, e separados nos 

mesmos periodos anuais utilizados para avaliação da média 

dos I.B. A análise realizada levou em conta tanto o valor ab 

soluto de cada média mensal dos I.B. parciais como também a 

participação percentual de cada I.B. parcial nos valores do 

Índice de Breteau. 

Para cada periodo anual calculou-se valores médios anua

is dos I.B. parciais. Assim obteve-se para os vários tipos 

de recipientes positivos, valores médios anuais que possibi

litaram a realização de comparaçÕes entre os perÍodos avalia-

dos. 

Os valores dos I.B. parciais foram agrupados em um Índi-
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ce de Breteau correspondente a apenas vasos de plantas (IBv) 

e um valor complementar (I.B. ), relacionado aos demais reei 

pientes positivos. Esta divisão teve como pressuposto que 

os vasos de plantas encontram-se protegidos das chuvas e 

são abastecidos de água pela prÓpria população e os demais 

recipientes na maioria das vezes tem ou podem ter relação 

com a água da chuva. As caixas d'água e tambores dependendo 

da situação também podem se enquadrar nesta categoria. 

Para cada periodo anual obteve-se as médias mensais dos 

IBv e dos I.B .. Foram traçadas as curvas anuais, para compa

raçÕes entre os indices. 

10- Índice de Breteau e Precipitação Pluviométrica. 

A partir de agosto de 1986 até julho de 1992, foram tra 

çadas as curvas dos valores médios mensais dos Índices de 

Breteau em conjunto com as curvas das médias mensais das pr~ 

cipitaçÕes pluviométricas, para visualização da relação en-

tre as variáveis. 

Os valores mensais da precipitação pluviométrica foram 

medidos nas Casas de Agricultura da Secretaria de Agricultu-
, 

ra e Abastecimento do Estado de são Paulo em 20 municipios 

da Região de são José do Rio Preto. Cada média mensal 

calculada somando-se as medidas de vários municipios no 

foi 
A 

mes 

divididos pelo nÚmero de medidas. As precipitações 

tricas foram medidas em milimetros. 

pluviomé 

Para cada periodo anual obteve-se coeficiente de correla 

ção entre os valores médios mensais dos I.B., IBv e~ e 

as médias mensais das precipitaçÕes pluviométricas, no senti 

do de verificar a existência de associação entre as variáve-

is. Foram considerados como indicativos de alto grau de cor-

relação entre as variáveis, valores do coeficiente de corre 

lação maiores ou iguais a 0,70 (Dunn, 1964). 
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Os coeficientes de correlação (r) foram calculados rel~ 

cionando os valores médios dos Índices de Breteau e precip! 

taçÕes pluviométricas mês a mês, e também relacionando os 

valores médios dos I.B. de um determinado mês com as médias 

das precipitaçÕes pluviométricas de um mês anterior. O pre~ 

suposto para este segundo tipo de avaliação foi que a chuva 

de um mês tem efeito sobre o I.B. do mês seguinte. 

11 - Positividade dos Pontos Estratégicos e 

Pluviométrica 

Precipitação 

A partir de agosto de 1986 até junho de 1992 foram tra

çados em conjunto curvas anuais com valores médios mensais 

das positividades dos P.E. e médias mensais das precipita

çÕes pluviométricas para visualização da relação entre as 

duas variáveis. 

Para cada periodo anual foram calculados os coeficientes 

de correlação entre os valores médios mensais das positivi

dades dos P.E. e as médias mensais das precipitações pluvi~ 

métricas. Considerou-se como indicativo de alto grau de cor 

relação entre as variáveis, valores do coeficiente de corre 

lação maiores ou iguais a 0,70 (Dunn, 1964). 

Os coeficientes de correlação (r) foram calculados rela 

cionando os valores das positividades por P.E. e precipita

çÕes pluviométricas mês a mês, e também relacionando o va

lor das positividades de determinado mês com a precipitação 

de um mês anterior. 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 



IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1 - Identificação da Presença do Aedes aegypti na Região de 

São José do Rio Preto. 

Como resultado do levantamento de focos de Aedes aegypti 

realizado em são Paulo entre abril e maio de 1985, na regiao 

de são José do Rio Preto, composta por 28 municipios, foi en 
, 

contrada a presença de larvas do mosquito apenas no municipio 

de são José do Rio Preto. Foram pesquisados neste municipio 

191 estabelecimentos, denominados pontos estratégicos (P.E.) 

com a coleta de 455 amostras, obtendo-se 25 positivas em sua 

maioria coletadas em pneus (72%), como mostra a tabela 6. As 

amostras positivas foram coletadas em 14 estabelecimentos sen 

do os principais as borracharias, depÓsitos de pneus e recau

chutadoras e as lojas e depÓsitos de materiais de construção. 

O encontro de recipientes com larvas de Aedes aegypti 

apenas no municipio de são José do Rio Preto, entre os 28 pe~ 

quisados mostrou que em 1985 a presença do mosquito na regiao 

era recente. Esse primeiro levantamento realizado tanto na 

regiao como também em todo o Estado possibilitou uma visão g~ 

ral do problema para a configuração de um programa de contro-

le do mosquito para são Paulo (SES, 1985). 

Os 14 estabelecimentos com larvas de Aedes aegypti esta

vam distribuidos em 14 quarteirÕes_ do municipio. Para verifi

cação da existência de infestação domiciliar foram visitados 

50 % dos imÓveis desses quarteirÕes, realizando-se pesquisa 

larvária em recipientes em 100 imÓveis. Nos imÓveis pesquisa-

dos coletou-se amostras em 47 recipientes sendo 23 positivas 

para o mosquito (tabela 7). Os recipientes positivos foram e~ 

contrados em sua maioria em borracharias, depÓsitos de pneus 

e recauchutadoras (65%) e residências (27%). O principal reei 

piente positivo encontrado foi o pneu, representando 87% do 
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Tabela 6 - Distribuição de recipientes positivos para Aedes 

aegypti, segundo estabelecimentos pesquisados, são 

José do Rio preto, São Paulo, 1985. 

Estabelecimentos Recipientes positivos por tipo 
positivos 1 

Tipo nº 

1 6 

2 1 

3 4 

4 2 

5 1 

Total 

% 

Nota 1 

Total % 

% Pneu Lata Tanque 
Tambor Outros Garrafa Barril 

43 11 1 12 48 

7 02 02 08 

29 1 4 05 20 

14 2 1 03 12 

7 3 03 12 

14 18 1 2 4 25 

100 72 4 8 16 100 

Tipos de Estabelecimentos 

1 - Borracharia, depÓsito de pneus, recauchutadora 

2 - Oficina Mecânica 

3 - Loja e depÓsito de materiais de construção 

4 - Garagem de carros, Ônibus e caminhÕes (Transpor

tadoras) 

5 - Ferro velho, oficina de desmanche 

4/ 



Tabela 7 - Distribuição de Recipientes Positivos para Aedes 

aegypti em pesquisa realizada em imÓveis de quar

teirÕes de São José do Rio Preto, São Paulo, 1985. 

Estabelecimentos Recipientes positivos por tipo 
positivos 1 

Total % 

Tipo Nº Pneu Lata Vaso B . 
Garrafa Sanitário ac~a 

1 1 15 15 65 

2 1 1 1 4 

3 1 1 1 4 

4 2 4 1 1 6 27 

Total 5 20 1 1 1 23 

% 87 4 4 5 100 

Nota 1 Tipos de Estabelecimentos 

1 - Borracharia, depÓsito de pneus, recauchutadora 

2 - Oficina Mecânica 

3 - Loja e depÓsito de materiais de construção 

4 - Residências 
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total. Nos quarteirÕes pesquisados encontrou-se um Índice de 

Breteau igual a 23 recipientes positivos por 100 imÓveis pes-

quisados. 

Na pesquisa realizada nos quarteirÕes, o fato de a maio

ria dos focos terem sido encontrados em borracharias, depÓsi

tos de pneus e recauchutadoras mostra que a infestação em são 

José do Rio Preto detectada em 1985 era recente, sendo os 

pneus, os principais criadouros encontrados, os responsáveis 

pela dispersão passiva do mosquito através de intenso 
, 

comer-

cio realizado com este tipo de material dentro do Estado de 

são Paulo e mesmo com outras localidades brasileiras. 

O encontro de infestação domiciliar no municÍpio de são 

José do Rio Preto, bem como em mais 8 cidades do Estado em 

1985, em primeiro lugar significou a detecção da reinfestação 

do Aedes aegypti em são Paulo, em um pequeno nÚmero de municÍ 

pio a principio, mas com perspectivas de uma rápida -expansao 

em função de caracterÍsticas favoráveis de várias regiÕes do 

Estado. Em segundo lugar, como conseqüência mais importante , 

significou a existência do risco de ocorrência de febre ama-

rela e dengue em são Paulo (SES, 1985). 

2 - Prioridades e Rede de Pontos Estratégicos nos MunicÍpios 

da Região de São José do Rio Preto. 

A partir da confirmação da presença do Aedes aegypti no 

municÍpio de são José do Rio Preto, foi montada, em 1985, uma 
, 

rede de P.E. em todos os 28 municipios da regiao para pesqui-

sa sistemática de larvas de mosquitos. Os municÍpios foram 

divididos por prioridades, sendo são José do Rio Preto consi

derando PI. Dos demais municipios, 07 foram considerados co

mo PII e 20 como PIII. A classificação dos municlpios em pri~ 

ridades I, II e III aqui utilizada, bem como no decorrer des-
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te capitulo, ~ aquela proposta no programa de controle estabe 

lecido em 1985, pela SUCEN, citada na Introdução desta traba-

lho (SES, 1985). 

Nos municipios PII foram instalados 82 P.E. com a m~dia 

de 12 por municipios, sendo os principais as borracharias, de 

pÓsitos de pneus e recauchutadoras (22%), posto de gasolina e 

trocas de Óleo (18%), lojas e depÓsitos de materiais de cons-

trução (16%) e ferros velhos e oficinas de desmanche (15%) 

(tabela 8). 

Nos municipios PIII foram instalados 161 P.E. com a 
, 

me-
, 

dia de 8 por municipios, sendo os principais os postos de g~ 

lo-solina e trocas de Óleo (22%), oficinas mecânicas (19%), 

jas e depÓsitos de materiais de construção (14%) e cemit~rios 

(12%). Nestes municipios 7% dos P.E. foram instalados em bor 

racharias, depÓsitos de pneus e recauchutadoras (tabela 9). 

No municipio de São Jos~ do Rio Preto foram instalados 

221 P.E. sendo os principais as borracharias, depÓsitos de 

pneus e recauchutadoras (22%), postos de gasolina e trocas de 

Óleo (20%), lojas e depÓsitos de materiais de construção 

(16%), garagens (11%), ferros velhos e oficinas de desman-

che (8%). 

Dos pontos estrat~gicos selecionados para pesquisa siste 

mática de larvas de Aedes aegypti, os principais foram as 

borracharias, depÓsitos de pneus e recauchutadoras, postos de 

gasolina e trocas de Óleo, lojas e depÓsitos de materiais de 

construção, ferros velhos e oficinas de desmanche, oficinas 

mecânicas e cemitérios. 

A instalação de P.E. em municipios PII e PIII visou ini

cialmente a detecção precoce de foco ou de infestação domici

liar pelo Aedes aegypti. Em municipio PI visou identificar a 

presença do mosquito para realização, quando necessário de 

medidas de controle mecânico, quimico, e medidas educati-
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Tabela 8 - Pontos Estratégicos em Municipios Prioridade II da 

Região de São José do Rio Preto, São Paulo, 1985. 

Estabelecimento1 Tipos de 
Municipios Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Icém 1 2 1 1 5 

José Bonifácio 3 2 2 1 1 2 11 

Mirassol 3 2 1 1 2 1 1 1 12 

Monte Aprazivel 4 6 3 2 4 1 20 

Nova Granada 1 2 3 2 1 09 

Palestina 

Tanabi 

Total 

% 

Nota 1 

3 3 2 1 1 1 3 14 

4 2 4 1 11 

19 15 13 12 9 7 3 1 82 

22 18 16 15 11 9 4 4 1 100 

Tipos de Estabelecimentos 

1 - Borracharia, depÓsito de pneus, recauchutadora 

2 - Posto de gasolina, troca de Óleo 

3 - Loja e depÓsito de materiais de construção 

4 - Ferro velho, oficina de desmanche 

5 - Outros 

6 - Cemitério 

7 - Garagem de carros, Ônibus e caminhÕes 

8 - Oficina mecânica 

9 - Aeroporto 



Tabela 9 - Pontos Estratégicos em Municfpios Prioridade III da 

Região de São José do Rio Preto, São Paulo, 1985. 

Municipios Tipos de Estabelecimento1 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Adolfo 

Bady Bassitt 

Bálsamo 

Cedral 

Guapiaçu 

Ibirá 

Jaci 

Mendonça 

Mirassolândia 

Neves Paulista 

Nipoã 

Nova Aliança 

Onda Verde 

Orindiuva 

Paulo de Faria 

Planalto 

Poloni 

Potirendaba 

UchÔa 

União Paulista 

l 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

3 

l 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

4 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

7 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

2 

2 

l 

2 

1 

1 

l 

1 

1 

3 

3 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

l 

1 

l 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

Total 37 31 26 22 20 11 11 

% 

Nota 1 

22 19 16 14 12 7 7 

Tipos de Estabelecimentos 

1 - Posto de gasolina, troca de Óleo 

2 Oficina mecânica 

3 - Outros 

1 

1 

1 

1 1 1 

1 1 1 

4 - Loja e depÓsito de materiais de construção 

5 - Cemitério 

6 - Ferro velho, oficina de desmanche 

7 - DepÓsito de pneus, recauchutadora 

8 - Garagem de carro, Ônibus e caminhão 

9 - DepÓsito de containers 

10 - IndÚstria 

7 

6 

7 

8 

8 

13 

3 

9 

6 

12 

4 

7 

6 

5 

11 

7 

11 

17 

10 

4 

161 

100 



vas. A partir da identificação do Aedes albopictus em 1986 em 

são Paulo (Brito e col, 1986), as pesquisas em P.E. visaram 

também a detecção de focos deste tipo de mosquito, sendo que 

na região de são José do Rio Preto os primeiros focos foram 

encontrados somente a partir de maio de 1992 (SES, 1992 d). 

Cabe ressaltar também a utilização nos municÍpios de ar-

madilhas de pneus nos P.E. em 1985 e 1986, que, segundo a OPS 

(1991), é um instrumento bastante importante na detecção pre

coce de novas infestaçÕes. Este tipo de vigilância entomolÓgi 

ca foi substituÍdo pela pesquisa de todos os recipientes dos 

P.E. em função do avanço da infestação pelo Aedes aegypti na 

região de São José do Rio Preto. 

3 - Evolução das Prioridades nas Sedes dos MunicÍpios 

Além da identificação de infestação domiciliar por Aedes 

aegypti em são José do Rio Preto, em 1985, na pesquisa em 

P.E., foi detectado foco apenas no municÍpio de Guapiaçu. Em 

dezembro, nesse municÍpio, foi encontrado um vaso de planta 

positivo no cemitério, sendo a delimitação de foco realizada 

neste mesmo mês sem o encontro de infestação domiciliar. A 

partir de janeiro de 1986, Guapiaçu passou a ser considerado 

PII. 

Nas tabelas 10, 11 e 12 estão registradas as ocorrências 

de focos nos municÍpios da região identificados através de 

pesquisa em P.E. e pesquisa de larvas decorrentes de notific~ 

çÕes feitas pela população e de caso suspeito de dengue. Em 

dezembro de 1986 já existiam 09 municÍpios em PI (32%), em 

dezembro de 1987 21 municÍpios (75%) e em junho de 1988 todos 

municÍpios foram classificados como PI, isto é, com infesta-

-çao domi-ciliar pelo Aedes aegypti. 

Foram realizados entre dezembro de 1985 e maio de 1988 , 



Tabela 10 - Ocorrência de Focos e de Infestação Domiciliar 

pelo Aedes aegypti em Municipios da Região de 

São José do Rio Preto, São Paulo, 1986. 

Foco (Mês) Del.Foco 

MunicÍ.pio Prior. Alteração P.E. 
An~rior c3 D4 Mês pfrf5 de 

Al B2 Priorid. 

Bady Bassitt III Jun - Jun p PI Jul 

Cedral III Jun Jun p PI Jul 

Guapiaçu II Abr - Abr p PI Abr 

Jaci III Jun - Jun p PI Jul 

José Bonifácio II Jun Jun - Jun p PI Jul 

Nova Aliança III Mai - Mai p PI Jun 

Onda Verde III Jul - Jul N PII Ago 

Onda Verde II Ago - Ago N 

Onda Verde II Set - Out N 

Potirendaba III Set - Set p PI Out 

Tanabi II Mai - Abr p PI Abr 

UchÔa III Ago - Ago N PII Ago 

Notas: 1 - A: Pesquisa em Armadilhas 

2 - B: Pesquisa em Recipientes 

3 - c: Notificação 

4 - D: Caso Suspeito de Dengue 

5 - P: Positiva 
' 

N: Negativa 



Tabela 11 - Ocorrência de Focos e de Infestação Domiciliar p~ 

Aedes aegypti em Municlpios da Região de são José 

do Rio Preto, São Paulo, 1987. 

Prior. Foco (Mês) Del.Foco Alteração 
Municipio de Anter:ior P.E. Notif. Mês P/Nl Prioridade 

Adolfo III Março Março p PI Abril 

Bálsamo III Jan. Jan. Fev. p PI Fev. 

Ibirá III Fev. Março N PII Março 

Ibirá II Abril Maio N 

Icém II Março Abril N 

Icém II Abril Maio p PI Maio 

Mendonça 2 III PII Set. 

Mendonça 3 II Dez. 

Mirassol II Fev. Fev. p PI Março 

Mirassolândia III Jan. Jan. Jan. p PI Fev. 

Monte Aprazível II Março Jan. p PI Abril 

Neves Paulista III Abril Abril p PI Maio 

Nipoã 2 III PII Set. 

Nova Granada II Março Março p PI Abril 

Orinditwa III Abril Maio p PI Maio 

Palestina II Março Março p PI Abril 

Paulo de Faria 2 III PII Set. 

Planalto III Jan. Fev. p PI Fev. 

Poloni III Abril Maio p PI Maio 

UchÔa III Julho Agosto N PII Agosto 

União Paulista 2 III PII Set. 

União Paulista 3 II Dez. 

Notas 1 - P: Positiva , N: Negativa 

2 - MunicÍpios PIII em Setembro foram mudados para PII 

3 - P.E. positivo em Dezembro e Delimitação de Foco em 

janeiro/88. 



37 del imi taçÕcs de foco, sendo 27 positivas para Aedes aegy_E 

ti. A primeira foi realizada em 1985 com resultado negativo. 

Em 1986 foram realizados 13 delimitaçÕes, sendo 8 positivas 

(67%), em 1987 foram realizadas 16 com 12 positivas (75%) e 

em 1988 foram realizadas 7 sendo todas positivas. 

Como j~ citado, em junho de 1988 todos municipios da re-

- , 
giao ja eram considerados como PI, portanto num prazo pouco 

, 
superior a 3 anos o mosquito foi identificado no município 

sede da região e se propagou através principalmente da dispe~ 

sao passiva para todos os outros municipios. As medidas de 

controle adotadas não foram suficientes para barrar sua evolu 

ção, sendo que o mosquito encontrou ambiente bastante favor~

vel tanto na oferta de criadouros como nas condiçÕes clim~t:i 

Tabela 12 - Ocorr~ncia de Focos e de Infestação Domiciliar p~ 

lo Aedes aegypti em Municipios da Região de São 

José do Rio Preto, São Paulo, 1988. 

Municipios Prioridade Foco (m~s) Del. Foco Alteração 

P/Nl 
de 

Anterior P.E. Notif. M~s Prioridade 

Ibir~ II Fev. Mar. p I Abr. 

Mendonça II Dez. 2 Jan. p I Fev. 

Nipoã II Jan. Fev. p I Mar. 

Onda Verde II Jan. Fev. p I Mar. 

Paulo de Faria II Ma i. Ma i. p I Jun. 

UchÔa II Mar. Abr. p I Ma i. 

União Paulista II Dez. 2 Jan. p I Fev. 

Notas 1 P= Positiva; N= Negativa 

2 Dezembro de 1987 
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cas adequadas. A rcgiao. com sua r~pida ocupaç~o pelo Aedcs 

A 

aegypti, passou a sofrer riscos cada vez maiores de ocorren-

cia de epidemias de febre amarela e dengue. 

Entre todas as delimitaçÕes de focos realizadas, com en-

contro do Aedes aegypti, 82% ocorreram entre os meses de j~ 

neiro a maio. De todos os P.E. positivos encont;rados em muni-

cipios PII e PIII, 76% ocorreram entre os meses de dezembro 

e maio. 

Com relação a forma de identificação de infestação do-

miciliar pelo mosquito, em 77% dos municipios foi detectada 

atrav~s da pesquisa positiva em P.E., 14% em pesquisas posit! 

vas realizadas em P.E. e devido ~ notificaç~es simultaneamen-

te, e 4% atrav~s de pesquisas positivas decorrentes ~e caso 

suspeito de dengue. A identificação de infestação domiciliar 

na grande maioria dos municipios atrav~s da pesquisa em P.E., 

mostra sua efic~cia como mecanismo adequado de vigilância 

entomolÓgica. 

Cabe ressaltar, que apesar da procura sistem~tica tamb~m 
, 

de focos pelo Aedes albopictus, nenhum mosquito desta especie 

foi encontrado nas pesquisas em P.E. de municipios prioridade 

II e III e nas delimitaç~es de focos realizadas. 

4 - Evolução das Prioridades nos Distritos e Aglomerados Ru-

rais 

Com a ocorrência de casos autóctones de dengue no Distri 

to de Ribeira do Vale, Guararapes em 1987, este tipo de loca 

lidade passou a ser motivo de preocupação com relação a pre-

sença do Aedes aegypti. Em julho de 1987 foram selecionados 

na região de são Jos~ do Rio Preto, 31 distritos e aglomera-

dos rurais localizados em 14 municípios. Em agosto de 1987 

foi realizada delimitação de foco nas 16 maiores localidades, 

com identificação de infestação domiciliar em apenas um dis 

~)/ 



trilo rural no municipio de Monte Aprazivel. 

-Em setembro de 1987, todos os distritos nao infestados 
, 

foram considerados como prioridade II, por estarem em munici 

pios infestados ou prÓximos deles. Nos distritos e aglomera-

dos maiores foram selecionados P.E. com realização mensal ou 

quinzenal de pesquisa larv~ria em recipientes. Nos aglomera-

dos menores, sem locais com grande oferta de recipientes, fo-

ram selecionados locais e colocadas armadilhas de pneus com 

pesquisa larv~ria quinzenal ou mensal. Na tabela 13 é aprese~ 

tada a evolução da infestação domiciliar pelo Aedes aegypti 

nos distritos e aglomerados rurais. 
, 

Todos os 31 distritos e aglomerados rurais ja se encon-

travam infestados em junho de 1991. A identificação de infes 

taçao ocorreu em sua maioria entre os meses de novembro e fe-

vereiro, com 82% do total. 

Tabela 13 - NÚmero de Distritos e Aglomerados Rurais com In

festação Domiciliar pelo Aedes aegypti de São Jo 

sé do Rio Preto, são Paulo, 1987 a 1991. 

~o 
NÚmero de Locais com Infestação Dom. por Mês Total 
J F M A M J J A s o N D 

1987 1 2 4 2 9 

1988 2 5 1 1 1 1 11 

1989 2 3 5 

1990 2 2 

1991 1 2 1 4 

Total 7 10 1 2 1 2 5 3 31 

% 23 33 3 6 3 6 16 10 100 



-Verifica-se que a ocupaçao pelo Aedes aegypti de distri-

tos e aglomerados rurais ocorreu de maneira bastante rápida. 

Em 1987 apenas 1 (um) distrito estava infestado, em 1989, 82% 

do total das localidades encontravam-se infestadas pelo mos-

quito e em 1991 todos os distritos e aglomerados tinham infes 

tação domiciliar. O processo de infestação dessas localidades 

ocorreu de maneira semelhante ao processo de infestação dos 

municipios. Nas atividades para detenção de focos de mosqui-

tos nos distritos e aglomerados rurais realizadas entre 1987 

e 1991 não foram encontrados exemplares de Aedes albopictus. 

A colonização da região pelo Aedes aegypti se deu no sen 

tido da maior cidade (São José do Rio Preto) para os municip~ 

os menores e destes para os distritos e aglomerados rurais. 

Essa dispersão do mosquito se deu, além das condiçÕes climát~ 

cas favoráveis, em função de intercâmbio econÔmico entre os 

maiores e menores municipios e tambem entre os distritos e 

aglomerados rurais. 

5 - Positividade dos Pontos Estratégicos de Municipios Priori 

dade II e III 

No primeiro levantamento realizado na regiao de são Jose 

do Rio Preto entre abril e maio de 1985 com o objetivo da bus 

ca de focos do mosquito Aedes aegypti, foram encontrados, con 

forme já citado, recipientes positivos apenas nos P.EJ do 

municipio de são José do Rio Preto. Nesse primeiro levantame!2 

to a Positividade dos P.E. foi de 7%. Durante o periodo em que 

ocorreu a colonização da região de são José do Rio Preto pelo 

Aedes aegypti, entre 1985 e 1988 a Positividade dos P .E. de 

municipios PII e PIII foi sempre aumentando. Nota-se na tabe-

la 14 que a Positividade foi de 10% dos estabelecimentos pe~ 

quisados em 1985, aumentando progressivamente até 28% em 



Tabela 14 - Positividade de Pontos Estrat~gicos para Aedes 

Ano 

1985 

1986 

1987 

1988 

Total 

% 

aegypti em Municipios Prioridade II e III, reg2_ 

ão de São Jos~ do Rio Preto, São Paulo, 1985 a 

1988. 

Nº Munic. Posit. Nº de Tipos de Estabelecimentos1 

com P.E. M~dia P.E. 

Positivo % Posit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 

2 10 15 6 1 2 4 1 1 

7 15 12 3 1 4 1 1 1 1 

15 22 33 9 1 4 1 5 1 6 6 

4 28 10 2 2 1 2 3 

70 20 4 9 2 1 11 2 10 1 10 

100 29 6 13 3 1 16 3 14 1 14 

Nota 1 - Tipos de Estabelecimentos 

1 - Borracharia, depÓsito de pneus, recauchutadora 

2 - Posto de gasolina, troca de Óleo 

~ 

3 oficina mecanica 

4 - Garagem de carro, Ônibus e caminhÕes 

5 - Estação Rodoviária 

6 - Loja e depÓsito de materiais de construçao 

7 - Ferro velho, oficina de desmanche 

8 - Cemitério 

9 - IndÚstria 

10 - Outros 

()() 
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1988, demonstrando o avanço da colonização da l~egiao pelo mrJs 

quito. 

Dos estabelecimentos positivos em pesquisa de armadilhas 

ou de todos recipientes existentes, os mais importantes fo-

ram as borracharias, depÓsito de pneus e recauchutadoras 

(29%), seguidos por lojas e depÓsitos de materiais de constru 

ção (16%), cemitérios (14%), oficinas mecânicas (13%). Esses 

quatro tipos de estabelecimentos totalizaram 72% dos locais 

positivos. 

Analisando-se a Positividade por tipo de criadouro, e e~ 

cluindo-se os estabelecimentos com armadilhas positivas nota-

mos na tabela 15 que dos recipien~es positivos 58% foram 

pneus seguidos por vasos (16%) e latas e garrafas (5%) tota-

lizando 79% do total. 

Dos 54 pneus positivos encontrados, 29 (54%) ocorreram 

em borracharias, depÓsitos de pneus e recauchutadoras, segui-

dos por 6 (11%) em postos de gasolina e trocas de Óleo, 5 

(9%) em oficinas mecânicas e 5 (9%) em outros tipos de estabe 

lecimentos. Dos estabelecimentos com recipientes positivos, 

não foram encontrados pneus com amostras positivas apenas nos 

cemitérios. Os vasos positivos foram encontrados em sua maio-

ria nos cemitérios (80%). 

6 - Delimitações de Focos 

A análise da infestação domiciliar do municÍpio de são 

José do Rio Preto foi feita no inicio deste capitulo. O traba 

lho realizado não foi o de uma delimitação de foco, e sim a 

medida do Índice de infestação, foram selecionados as quadras 
, 

positivas e pesquisados 50% dos imoveis existentes. Nos de-

mais municÍpios com o encontro de focos através de pesquisa 

em P.E. ou decorrentes de notificações e caso suspeito de den 



Tabela 15 - !lumero de Recipientes Positivos, por Tipo, para Aedes aegypti por Tipo de Estabelecimento em 

Municipios Prioridade II e III, Regi~o de S~o Jos~ do Rio Preto, S~o Paulo, 1985 a 1988. 

Tipo de Tipos de Recipientes 
1 Estabelec. Tambor Latas Material Caixa Peças Pneu 

Tanque Vasos 
de Outros Total % 

Barril Garrafas Construç~o D'água Carro 

1 29 1 30 31 

2 6 1 1 8 9 

3 5 1 3 1 1 11 12 

4 2 1 3 3 

5 1 1 1 

6 3 3 1 4 11 12 

7 3 1 4 4 

8 12 1 13 14 

9 

10 5 1 1 2 1 3 13 14 

Total 54 5 15 5 1 4 2 8 94 

% 58 5 16 5 1 4 2 9 100 

Nota 1 -· Tipos de Estabelecimentos 

1 - Borracharia, depÓsito de pneys, recauchutadora 6 - Loja e depÓsito de mat. de construç~o 
2 - Posto de gasolina, troca de oleo 7 - Ferro velho, oficina de desmanche 
3 - Oficina Mecânica 8 - Cemi te rio 
4 - Garagç:m 9 - IndÚstria 
5 -· Estaçao Rodoviária 10 - Outros 

O' 
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gue, as delimitaçÕes de focos foram realizadas inicial~nv~ em 

raios de 200 m e ampliadas quando do encontro de novos focos. 

Assim no estudo das delimitaçÕes de focos o municipio de são 

José do Rio Preto não foi incluido. 

Até 1988 em todos os municipios da regiao ja tinham ocor 

rido del imi taç:)es de focos positivas para Aedes aegypti, sen-

do 8 municipios em 1986, 12 em 1987 e 7 em 1988. Analisando 

-se essa atividade nota-se na tabela 16 que o nÚmero médio de 

quarteirÕes pesquisados e positivos para o vetor e o 
, 

numero 

médio de imÓveis pesquisados e positivos por delimitação de 

, -
foco por municipio sao crescentes entre os anos de 1986 a 

, 
1988. A porcentagem de quarteirÕes, imoveis e recipientes po-

sitivos entre os pesquisados também aumenta entre 1986 e 1988. 

A porcentagem de recipientes positivos entre aqueles que pro-

duziram amostras aumenta de 44% em 1986 para 72% em 1988. A 

porcentagem de larvas de Aedes aegypti entre as examinadas 

aumenta de 28% em 1986 a 60% em 1988. Esses dados indicam, de 

maneira semelhante ao ocorrido com os P.E.,uma colonização ca 

da vez maior do mosquito nos municipios da região de são José 

do Rio Preto. 

Na tabela 17 tem-se para os três anos onde ocorreram de-

limitaçÕes de focos médias dos Índices de Casa (I.C.) e de 

Breteau (total e por recipientes). Esses indices médios tam-

bém aumentaram entre 1986 e 1988. O I.C. foi de 3,7 em 1986 

para 8,4 em 1988. e o I.B. foi de 4,6 em 1986 para 9,4 em 

1988, com um aumento de mais de 2 vezes. Comparando-se o I.B. 

e o I.C., em 1986 o I.B. foi de 24% maior que o I.C., caindo 

para 16% em 1987 e 12% em 1988. 

Com relação aos I.B. parciais por recipientes em 1986 

apenas 2 tipos de recipientes tiveram participaçao maior que 

10% do valor do Índice de Breteau total, vasos com 61% e 

pneus com 26%; em 1987 três tipos de recipientes apresentaram 



Tabela 16 - Delimitação de Focos Realizadas nos MunicÍ.pios da Região de são José do Rio Preto, 

São Paulo, 1986 a 1988. 

NÚmero NÚmero Médio NÚmero Médio 

ANO Delimitação QuarteirÕes ImÓveis por Recipiente(%) Larva(%) Rec(%) 

de Focos por Delimita por Delimita 

- -Positivos çao de Foco çao de Foco 

Pesq. Pos. % Pesq. Pos. % Pos/Amostra Pos/Exam. Pos/Pesq. 

1986 8 15 5 33 211 10 5 44 28 1,6 

1987 12 39 9 23 481 22 5 51 34 1,6 

1988 7 80 34 43 879 65 7 72 60 2,4 

Total 27 



Tabela 17 - Índices M~dios de Casa e Breteau Calculados a Partir de Delimitaç~es de Focos Realizadas em 

Municipios da Regi~o de S~o Jos~ do Rio Preto, S~o Paulo, 1986 a 1988. 

I.B. I.B. Índice 
.100% 

de Breteau por Recipientes 1 

Ano Nº I. C. I. C. Valor % 1 2 3 4 5 6 7 8 

Valor% Valor% Valor % Valor % Valor% Valor% Valor% Valor% 

1986 8 3,7 24 4,6 100 1,2 26 0,1 2 2,8 61 0,4 9 O, 1 2 

1987 12 4,4 16 5,1 100 2,1 40 0,4 8 1,1 22 1,1 22 - 0,1 2 0,3 6 

1988 7 8,4 12 9,4 100 2,5 27 0,3 3 3,1 33 1,8 19 0,1 1 0,3 3 1,3 14 

Nota 1 - Tipos de Recipientes 

1 - Pneu 5 - Material de construç~o 

2 - Tambor, Tanque, Barril 6 -Caixa d'água, calha 

3 - Vaso de Plantas 7 - Peça de carro 

4 - Lata, garrafa 8 - Outros recipientes 



valores maiores que 10% do I.B., pneus, vasos e latas e gar-

rafas; em 1988 4 tipos de rec1pientes apresentaram valores mai 

ores que 10%, vasos, pneus, latas e garrafas e outros tipos , 

mostrando uma ocupação inicial mais restrita a pneus e vasos 

sendo ampliada para latas e garrafas e outros tipos recipie~ 

tes com o passar do tempo. O item "Outros" presente nos bole-

tins de campo foi utilizado para recipientes encontrados du 

rante as pesquisas que não se enquadravam na classificação ' pre 

estabelecida nos impressos, isto e, pneus; tambores, tanques 

e barris; vasos de plantas; latas e garrafas; materiais de 

construção; caixa d'água; e peças de carro. 

Nas delimitaçÕes nota-se o papel ocupado pelo vaso de 

planta na infestação domiciliar pelo Aedes aegypti, em 1986 

foi responsável por 61% do valor do I.B., 22% em 1987 e 33% 

em 1988. 

7 - Índices de Breteau e Positividades dos Pontos Estratégi-

cos. 

-Nas figuras 12 a 17 sao apresentadas curvas anuais das 

médias dos I.B. traçados a partir dos meses de agosto, onde 

em geral ocorreram os menores v·alores do I.B .. Nota-se na cur 

va referente a agosto de 1986 a julho de 1987 valores médios 

de I.B. inferiores aos das curvas dos periodos posteriores. 

Nesse primeiro periodo o maior valor médio do I.B. foi de 4,1 

(fevereiro de 1987), e nos demais os valores máximos variaram 

entre 8,5 e 10,6. As curvas entre agosto de 1987 e julho de 

1992, apesar da diferença entre os valores médios dos I.B., 

situaram-se em patamares proximos. 

As maiores médias dos I.B. ocorreram em fevereiro de 

1989 (10,6), janeiro de 1988 (9,9), janeiro de 1989 (9,5), fe 

vereiro de 1988 (9,4), janeiro de 1992 (9,4) e janeiro de 
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Figura 12 - Médias Mensais dos Índices de Breteau e das Positi 

vidades dos Pontos Estratégicos medidos entre A

gosto de 1986 e julho de 1987 em MunicÍpio da Re
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vidades dos Pontos Estratégicos Medidos entre ago~ 

to de 1990 e julho de 1991 em MunicÍ.pios da Região 

de São José do Rio Preto, São Paulo. 
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Figura 17 -Médias Mensais dos Índices de Breteau e das Positi 

vidades dos Pontos Estratégicos Medidos entre agos 

to de 1991 e julho de 1992 em MunicÍpios da Região 

de são José do Rio Preto, são Paulo. 
NOTA. I: NO MÉS DE NOVEMBRO /91 NÃO FORAM MEDIDOS I.B 
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1990 (8,7). Em todos os periodos, -com exceçao de agosto de 

1990 a julho de 1991 onde não foram medidos I.B. 
~ 

no mes de 

janeiro, os picos maximos ocorreram nos meses de janeiro ou 

fevereiro. 

Com exceção da curva do periodo de agosto de 1988 a ju-

~ 

lho de 1989 que apresentaram apenas um pico no mes de feverei 

ro, nas demais curvas nota-se a ocorrência de dois picos, se~ 

do o primeiro em geral em janeiro ou fevereiro e o segundo em 

geral em abril ou maio. 

Na figura 18 estao relacionados as médias anuais dos I. 

B. entre agosto de 1986 e julho de 1992, mostrando, de manei 

ra semalhante ao apresentado nas figuras anteriores, que no 

primeiro periodo a média anual foi a mais baixa, atingindo o 

valor máximo no segundo periodo e se estabilizando entre 3,5 

e 3,9 nos demais periodos. 

No periodo de agosto de 1986 a julho de 1992 foram traç~ 

das curvas anuais das médias mensais das Positividades dos 

P.E., em municipios Prioridade I, apresentadas nas figuras 12 

a 17. Os picos de Positividade aconteceram sempre nos meses 

de janeiro, sendo que o valor mais alto ocorreu em janeiro 

de 1987 (27%), seguido por janeiro de 1988 (22%), e por jane! 

rode 1989 (11%). 

Nos periodos a partir de agosto de 1989 as médias de Po-

sitividade se colocaram em patamares mais baixos do que nos 

periodos anteriores. Os valores máximos continuam ocorrendo 

nos meses de janeiro, mas variando entre 8 e 4%. 

A figura 19 representa os valores médios anuais das Posi 

tividades dos P.E. entre agosto de 1986 a julho de 1992, no 

tando-se nos periodos a partir de agosto de 1989 diminuição ~ 

centuada dos valores. Nos três primeiros periodos anuais as 

médias das Positividades foram 10,0; 8,8 e 7,8. Nos três Últi 

mos periodos as médias cairam para 3,3; 1,4 e 1,5. 
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Figura 18 - Médias Anuais dos Índices de Breteau Medidos en

tre agosto de 1986 e julho de 1992 em Municipios 

da Região de São José do Rio Preto, são Paulo. 
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Figura 19 - Médias Anuais das Positividades dos Pontos Estra 

tégicos medidos em Municipios da Região de São 

José do Rio Preto, São Paulo. 
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No periodo analisado, isto e, de agosto de 1986 a ju-

lho de 1992 nas pesquisas de P.E. em municipios PI foram en

contrados apenas larvas de Aedes aegypti. Nesse mesmo periodo 

nas pesquisas larvárias para obtenção dos Índices de Breteau 

foram encontrados 3 recipientes contendo larvas de Aedes aegy_E 

ti e Aedes albopictus. As duas primeiras amostras foram encon 

trados em Icém em maio de 1992 contendo, a primeira, 28 lar

vas de Aedes aegypti e 02 de Aedes albopictus, e a segunda, 

09 larvas de Aedes aegypti e 01 de Aedes albopictus. A tercei 

ra amostra foi encontrada em Paulo de Faria em maio de 1992 

contendo 07 larvas de Aedes aegypti e 01 larva de Aedes albo

pictus. 

Assim em todo o periodo analisado, todos indicadores me

didos, isto é, Índices de Breteau e Positividades de P.E. es 

tão referidos no texto como relativos a apenas Aedes aegypti. 

No caso dos P.E. em nenhuma pesquisa foram encontradas larvas 

de Aedes albopictus em recipientes. No caso dos Índices de 

Breteau os 3 recipientes contendo larvas de Aedes albopictus 

continham também Aedes aegypti. 

Cabe ressaltar que estes primeiros encontros de larvas 

de Aedes albopictus, em pequena quantidade podem indicar que 

no futuro poderá ocorrer a colonização da região também por 

este mosquito. 

Para reconhecer a situação real de um vetor, avaliar as 

medidas de controle adotadas e saber onde e quando executar 

as medidas de controle é necessário o desenvolvimento de um 

sistema de vigilância entomolÓgica, do qual podem fazer par

te tanto a medida dos Índices de Breteau como a das Positivi

dades dos P.E .• A informação entomolÓgica é também muito va

liosa para o desenvolvimento de métodos educativos de partic! 

pação comunitária (Bellorin, 1991). 

Para a OPS (1991) a vigilância entomolÓgica deve ser uti 

lizada para detectar as mudanças na distribuição geográfi-
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ca do vetor, obter medidas relativas da populaç~o vetorial ao 

longo do tempo e facilitar a tomada de decisÕes. Pode servir 

para identificar áreas de alta densidade de infestaç~o, ou p~ 

riodo de aumento populacional. Por razÕes de praticidade e re 

produtividade a maioria dos métodos mais comuns de levanta-

mento entomolÓgico emprega procedimentos de amostragem larval 

ao invés de coleta de ovos e adultos. 

O Índice de Casas têm sido muito utilizado para mensurar 

os niveis populacionais do vetor, mas n~o leva em considera

ç~o o nÚmero de recipientes, nem a produtividade desses reci

pientes. Da mesma maneira, o Índice de Recipientes só fornece 

informações sobre a proporç~o de recipientes com água que s~o 

positivos (OPS, 1991). O Índice de Breteau é a priori o me

lhor dos três indices larvários para estimativa da densidade 

do vetor, uma vez que ele combina tanto casas quanto recipie~ 

tes (Chan, 1985). 

Na regi~o de S~o Jose do Rio Preto, a partir da categor! 

zaç~o de um municipio como de Prioridade I, isto é, com infe~ 

taç~o domiciliar, foram realizadas, em geral, medidas mensais 

dos I.B. e medidas quinzenais ou mensais das Positividades 

dos P.E .. O objetivo da medida destes indicadores foi o de co 

nhecer os niveis de infestaç~o do mosquito para direcionamen

to das medidas de controle,a partir da suposiç~o de que, pri~ 

cipalmente, o Índice de Breteau esteja relacionado com o ris

co de transmiss~o de dengue e febre amarela. 

Nas figuras de 12 a 17 as médias mensais dos I.B. em mu

nicipios da regi~o de S~o José do Rio Preto nos meses de ja

neiro e fevereiro tem atingido, em geral, valores proximos a 

10. O programa de controle dos vetores do dengue e febre ama

rela no Estado de S~o Paulo tem considerado o valor 5 para o 

Índice de Breteau, como uma das formas de caracterizaçao de 

risco de transmiss~o de dengue e febre amarela. 

73 



O valor 5 de Índice de Breteau como indicativo de risco 

para transmissão de febre amarela urbana, está relacionado 
~ , 

com experiencias que tem mostrado que epidemias so ocorrem 

com nÍveis de infestação maiores que 5% das casas de uma loca 

lidade (Tauil, 1989). Soper (1967) afirmou que mantendo-se o 

Índice de infestação domiciliar abaixo dos 5% de uma localida 

de, desapareceriam os casos de febre amarela urbana. 

Apesar de no programa de controle do Estado de são Pau

lo, o valor de Índice de Breteau igual a 5 ser considerado co 

mo indicativo de risco também para transmissão de dengue, e 

conseqüentemente para desencadear medidas de controle, até o 

momento não se sabe para o dengue, como se sabe para febre amarela 

urbana, o limiar de infestação capaz de desencadear uma epid~ 

mia (Tauil, 1989). Já foram registrados em paÍses do oriente, 

surtos de dengue com densidade de Aedes aegypti menor que 1% 

dos domicÍlios infestados (Mac Donald, 1980). 

Carrada - Bravo (1984 b) afirma que não é fácil fazer es 

timativas de densidade a intervalos curtos, mas as densidades 

de mosquitos podem variar em curto prazo. Por isso é indispe~ 

sável complementar a vigilância do vetor com um estudo dos fa 

tores que possam influir na produção de criadouros e na disse 

minação do mosquito. Uns são do tipo meteorolÓgico como a pr~ 

cipitação pluviométrica e outros podem estar relacionados com 

a falta de abastecimento de água, por exemplo. Existem também 

os fatores culturais como a acumulação de latas, o uso de 

plantas ornamentais e de vasos em cemitérios. 

Para o CDC (1979) a acumulação de dados de vigil~ncia en 

tomolÓgica de vários anos para cada área de interesse, simpl! 

fica bastante o planejamento das medidas de controle. 

Segundo Bellorin (1991), não se deverá tomar cegamente 

os Índices larvários como indicadores de risco, deverão inclu 

ir-se medidas da população de adultos também, já que se obser 
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va que em alguns momentos n~o concordam os altos indices lar-

vários com a populaç~o de adultos. Uma alternativa é a reali-

zação de medidas de indicadores relacionados com a presença 

de pupas em criadouros. 

-Para a OPS (1991) os indices larvários não sao bons indi 

cadores da produç~o de mosquitos adultos, propondo, de manei-

ra semelhante a Bellorin, a estimativa de produç~o relativa 

de adultos baseada na contagem de pupas. 

A OPS (1991) afirma que os indicadores entomolÓgicos são 

especialmente apropriados para a avaliação dos programas de 
, 

controle de vetores realizados em areas com altos niveis de 

infestação. Eles determinar~o a eficácia de uma intervenção 

e fornecerão informaçÕes para a tomada de decisÕes sobre as 

melhores metodologias a serem empregadas. Na avaliação de me-

didas preventivas, os parâmetros entomolÓgicos tradicionais , 

como o Índice de Breteau, de Casas e de Recipientes, fornece 

rão indicadores do impacto global de programa. Entretanto não 

detectar~o mudança na abundância relativa dos vetores adul-

tos. 

As medidas de vigilância entomolÓgica utilizadas, isto 

é, o Índice de Breteau e a Positividade dos P.E., apesar de 

serem realizadas com o objetivo distinto, guardaram uma rela

ç~o entre si. A análise conjunta das curvas anuais das médias 

mensais dos Índices de Breteau e das Positividades dos P.E. 

que podem ser visualizadas nas figuras 12 a 17, revela que 

as duas variáveis se acompanharam ao longo do tempo. Em geral 

valores mais baixos das médias mensais dos I.B. ocorreram nos 

meses de agosto e os da Positividade em agosto e setembro. 

Com relação aos valores máximos, em geral, em ambas as curvas 

ocorreram nos meses de janeiro, ou houve o deslocamento de 1 

mês, isto é, o pico do I.B. em fevereiro e o da Positividade 

em janeiro. Mesmo considerando o decréscimo das médias mensa 
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is da Positividade a partir de agosto de 1989, as curvas gua.!: 

dam semelhança. 

Os valores médios mensais dos Índices de Breteau e das 

Positividades dos P.E. foram pareados mês a mês em cada um 

dos seis periodos anuais utilizados, isto é, entre agosto de 

um ano e julho do ano seguinte. Em cada periodo foi calculado 

o coeficiente de correlação (r), sendo os valores mostrados 

na tabela 18. 

Considerando-se como indicação de alto grau de correla-

-çao entre as variaveis, valores de r maiores ou iguais a O, 

70(Dunn, 1964), pode-se afirmar que existiu correlação entre 

as médias mensais dos I.B. e das Positividades dos P.E., pois 

os valores de r foram maiores que 0,70 com exceção do periodo 

Tabela 18 - Coeficientes de Correlação (r) entre os Valores 

Médios Mensais do I.B. e das Positividades dos 

P.E., Agosto de 1986 a julho de 1992, Região de 

São José do Rio Preto, São Paulo. 

Periodo Valor de r 

Agosto de 1986 a julho de 1987 0,78 

Agosto de 1987 a julho de 1988 0,80 

Agosto de 1988 a julho de 1989 0,89 

Agosto de 1989 a julho de 1990 0,62 

Agosto de 1990 a julho de 1991 0,76 

Agosto de 1991 a julho de 1992 0,85 
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de agosto de 1989 a julho de 1990. 

8 - Tipos de Recipientes 

Para análise dos tipos de recipientes positivos para Ae

des aegypti foram utilizados todos os dados dos I.B. medidos 

entre novembro de 1985 a julho de 1992 divididos em cinco p~ 

riodos. O primeiro, entre novembro de 1985 e julho de 1988, 

correspondente ao periodo de identificação de infestação dom~ 

ciliar pelo vetor nos municipios e os demais nos anos subse

qüêntes entre os meses de agosto de um ano e julho do ano se

guinte. 

Em todos os periodos os vasos se apresentaram como os 

principais criadouros do mosquito variando de 31 a 53% dos re 

cipientes com larvas de Aedes aegypti (tabela 19). Os pneus 

no primeiro periodo ocuparam o segundo lugar entre os criadou 

ros sendo que sua importância vai diminuindo paulatinamente. 

No Último periodo os pneus ocuparam o quinto lugar em impor

tância. Entre o primeiro e o Último periodo a proporção de 

pneus entre os recipientes positivos para o vetor caiu de 20 

para 10%. As latas e garrafas no primeiro periodo ocuparam o 

terceiro lugar entre os recipientes positivos, e nos demais 

passa a ser o segundo criadouro mais importante, representan

do entre 16 e 24% dos recipientes positivos para Aedes aegyp

ti. 

No Boletim SUCEN Aa-04 o i tem "Outros'' foi utilizado pa

ra recipientes que não se enquadraram na classificação estabe 

1ecida pelo impresso. O item "Outros" tem representado entre 

10 e 16% dos recipientes positivos, ocupando nos dois Últimos 

periodos a quarta posição entre os criadouros mais importan

tes. Tambores, tanques, barris, entre novembro de 1985 a ju

lho de 1991 ocuparam sempre a quinta posição entre os recipi-
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Tabela 19 - Recipientes Positivos para Aedes aegypti, Região de São José do Rio Preto, São Paulo, 

• Periodo--. --

11/85 a 7/88 

08/88 a 7/89 

08/89 a 7/90 

08/90 a 7/91 

08/91 á 7/92 

, 
Media 

novembro de 1985 a julho de 1992. 
l 

Pneu Tambor; Vaso de 

j .. Tanque 
Barrii Planta_< 

I 

Nº % Nº % N!! % 

491 2o 162 I 7. 1048 42 
I , 

259 14 120 6 675 36 
~· 

289 17 126 7. 538 31 
I 

154 8 110 6 1011 53 

336 10 387 11 1324 38 

13 8 41 

Lata e 

Garra:fa 

NR % 

403 16 

444 24 

381 22 

326 17 

829 24 

21 

Material Caixa Peças de Outros , 
de D' agua Total - carro·- Recip. Construçao---- Calha 

N!! % N!! % N!! % N2 % N!! 

23 1 87 4 5 o 248 10 2467 

19 1 61 3 10 1 284 15 I872 

28 2 63 4 11 .1 279 16 1715 

26 1 49 3 4 o 238 12 1918 

56 2 106 3 26 1 430 12 3494 

1 3 o 13 

% 

100 

roo 

100 

100 

100 



entes mais importantes, e no Último periodo apareceram como 

mais importantes que os pneus. Os demais recipientes como ma

teriais de construção, caixas d'água, calhas e peças de carro 

representaram em média 5% dos recipientes positivos para 

Aedes aegypti. 

Assim, utilizando-se o Último periodo como base, os cria 

douros mais importantes têm sido, nesta ordem, os vasos; la-

tas e garrafas; outros tipos; tambores, tanques e barris e 

pneus que representaram neste periodo 94% de todos os recipientes 

positivos. 

Os locais de produção larvária do mosquito devem sua e-

xistência quase inteiramente a humanos e como visto na tabela 
, 

19, incluem pneus, garrafas, vasos, barris, latas e varias ti 

pos de recipientes que acumulam água (Winch, 1991). 

As casas com calhas de água de chuvas entupidas facili

tam a formação de criadouros de Aedes aegypti. Água armazena-

da durante mais de uma semana, assim como tonéis ou caixas 

d'água descobertas são também criadouros (OPS, 1991). 

Sistemas inadequados de coleta e armazenamento de deje-

tos sÓlidos, e a não remoção de carcaças de automóveis, etc., 

resultam na proliferação de foco do mosquito. Pneus velhos e 

pequenos recipientes já foram associados com aumento do risco 

de transmissão do virus do dengue (OPS, 1991). 

Segundo Gubler (1989 b), tem havido uma explosão no nÚme 

ro de recipientes artificiais que se tornam habitats ideais 

para as larvas desse mosquito. Incluem os muitos recipientes 

plásticos não biodegradáveis que são usados para consumo do-

méstico, pneus usados de automÓveis, e muitos outros recipie~ 

tes artificiais que seguram água, encontrados no ambiente do-

méstico. A população tem adotado padrÕes de consumo de produ

tos não recicláveis com os quais tem se incrementado a produ-

ção de lixo e a proliferação de criadouros potenciais, como 
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recipientes de vidro, metal, pl~stico, etc .. 
, 

No primeiro levantamento realizado em 1985, no município 

de são José do Rio Preto, foram encontradosem pontos estrate-

gicos basicamente pneus com larvas de Aedes aegypti. Na medi 

da do indice de densidade larv~ria nos quarteir~es positivos 

para o vetor, os criadouros encontrados também em sua maioria 

foram pneus (tabela 6 e 7). 
, 

Nas pesquisas em P.E. de municípios PII e PIII os princi 

pais criadouros encontrados foram pneus seguidos pelos vasos 

(tabela 15). Os vasos com larvas de Aedes aegypti foram encon 

trados em sua maioria em cemitérios. 

Na an~lise dos recipientes pesquisados nas medidas dos 

Índices de Breteau nos Últimos periodos (tabela 19) os prin-

cipais criadouros do Aedes aegypti foram vasos de plantas; s~ 

guidos por latas e garrafas; outros tipos; tambores, tanques 

e barris e pneus. Nota-se a perda de importância relativa dos 

pneus entre o primeiro e o Último periodo analisado. 

Lima e col (1988) afirmam que tornou-se h~bito no Rio de 
, 

Janeiro. manter plantas em recipientes com agna, parecendo 

ser comum onde as condiç~es econÔmicas são melhores. 

De maneira semelhante ao que vem ocorrendo na região de 

são José do Rio Preto, Lima e col (1988) afirmam que os pne-

us, apesar de 5erem um dos principais criadouros nos Estados 

Unidos, no Rio de Janeiro tem importância secund~ria. Entre

tando os depÓsitos de pneus velhos, para posterior aproveita-

mento, devem ser mantidos sob rigorosa vigilância. 

Chadee (1991) em pesquisa realizada em Santo Domingo, 

Trinidad, encontrou habitats larv~rios comuns para Aedes ae-

gypti em tambores de aço, latas, vasos, calhas, pneus e tan-

ques elevados para armazenamento de ~gua. 

Segundo Chan (1985) os seis habitats mais comuns em Sin 

gapura durante o periodo de 1966 a 1968 foram armadilhas de 



formigas (27,8%), jarros de barro (19,4%), tijelas (10,8%) 

caixas d'~gua (8,3%), latas (7,0%) e tambores (6,2%). As ar 

madilhas de formigas foram os recipientes mais comuns no inte 

rior das casas, enquanto que os jarros de barro foram as mais 

comuns nas areas externas. 

Ainda segundo Chan (1985), mais recentemente, a ordem de 

distribuição percentual dos criadouros em Singapura mudou. As 

armadilhas de formigas passaram, no periodo de 1972 a 1976, 

para o quarto lugar. Em primeiro lugar, neste periodo, fica-

ramos recipientes ornamentais (vasos de flores e potes), com 

preendendo 23% do total de criadouros de Aedes aegypti. 

Em uma pesquisa nacional realizada no Mexi co por 

Koopmann e col (1991), detectou-se como o tipo mais comum de 

criadouros, pedaços pequenos de sucata seguidos por recipien-

, -
testes com agua nao cobertos com volume de 50 a 200 1. 

Em Porto Rico, Moore e col (1978) identificaram que mais 

de 96% dos locais criadouros do Aedes aegypti foram recipien-

tes feito pelo homem, sendo os mais comuns bebedouros de ani

mais (18,3%), pneus de automÓveis (14,6%), latas (11,4%), va 

sos de flores (11,1%), baldes (9,5%) e recipientes 
, 

varios 

(8,2%). 

Em Santo Domingo, RepÚblica Dominicana, Tidwell e col 

(1990), encontraram como criadouros principais do Aedes ae~ 

ti tambores com mais de 200 1 e outros recipientes comumente 

usados para armazenamento de ~gua, relacionados com a 

ou abastecimento irregular de ~gua. 

falta 

No Suriname,Tinker (1974) relatou que calhas de telhado 

foram os principais habitats larv~rios. Nas Ilhas Cayman, tam 

bores usados para a coleta de ~gua de chuva recolhida pelos 

telhados foram os principais criadouros do vetor (Nathan & Gl 
glioli, 1982). Em Aguila, buracos de pedras foram encontrados 

normalmente infestados pelo Aedes aegypti (Parker e col, 
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1983). 

Segundo Lima e col (1988), o conhecimento dos criadouros 

é de importância fundamental para o controle de qualquer es

pécie de mosquito. No caso particular do Aedes aegypti é fun

damental que se determine a importância como criadouro de ca

da tipo de depÓsito, para que se possa decidir sobre a estra

tégia de controle a ser adotada. 

9 - Índices de Breteau por Tipos de Recipientes 

A partir da tabela 20 é analisada a participação relati

va dos I.B. parciais por recipientes nos valores dos I.B. No 

primeiro periodo, de agosto de 1986 a julho de 1987, a média 

anual dos Índices de Breteau parciais para vasos de plantas 

(IBv) representou 35% do valor da média anual dos I.B., segu~ 

dos pela média anual dos I.B. para pneus (IBp) com 30%, I.B. 

para latas (IBl) com 18%, I.B. para outros recipientes (IBo) 

e I.B. para tambores, tanques, barris (IBt) com 6% cada um. 

Os demais (materiais de construção, caixas d'água e peças de 

carros) representaram 5% do I.B .. 

Nos periodos seguintes notamos que os IBv continuaram 

sendo os mais importantes variando entre 31 e 49% dos valores 

médios dos I.B .. Os IBl passaram a ficar em segundo lugar en

tre 18 a 26% dos I.B. Os IBp, perderam sua importância relati 

va, isto é, de 30% do valor médio dos I.B. no primeiro perio

do para 11% no Último periodo. 

O IBo que no primeiro periodo representava 6% do I.B. au 

mentou sua participação relativa, var-iando entre 11 e 17% do 

valor dos I.B .. Esse indice parcial nos Últimos dois periodos 

mostrou-se como o terceiro mais importante na formaçao do 

I.B .. Assim proporcionalmente os indices parciais mais impor

tantes tem sido o IBv seguidos pelo, IBl, IBo, IBt, IBp, re-
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Tabela 20 - Médias Anuais dos Índices de Breteau Totais e 

Parciais por Recipientes, Região de São José do 

Rio Preto, São Paulo, agosto de 1986 a julho de 

1992. 

I.B. 1 I.B.v 2 --3 I.B. I.B.l 4 I.B.o 5 I.B. t 6 I.B.p 7 

Per. 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor% 

08/86 
a 1,7 100 0,6 35 l,l 65 0,3 18 0,1 6 0,1 6 0,5 30 

07/87 

08/87 
a 4,4 100 1,8 41 2,6 59 0,8 18 0,5 ll 0,3 7 0,7 16 

07/88 

08/88 
a 3,5 100 l,l 31 2,4 69 0,9 26 0,6 17 0,3 9 0,5 14 

07/89 

08/89 
a 3,9 100 1,2 31 2,7 69 0,9 23 0,6 15 0,3 8 0,7 18 

07/90 

08/90 
a 3,7 100 1,8 49 1,9 51 0,7 19 0,6 16 0,2 5 0,3 8 

07/91 

08/91 
a 3,8 100 1,3 34 2,5 66 1,0 26 0,5 13 0,4 ll 0,4 ll 

07/92 

Notas: l - Índice de Breteau 

2 - Índice de Breteau Parcial para Vasos de Plantas 

3 - I.B. I.B.v 

4 - Índice de Breteau Parcial para Latas 

5 Índice de Breteau Pare i al para "Outros" recipi-

entes 

6 - Índice de Breteau Parcial para Tambores, Tanques 

e Barris 

7 - Índice de Breteau Parcial para Pneus 



presentando em torno de 95% das médias anuais dos Índices de 

Breteau, resultados que estão de acordo com os obtidos no 
, 
i-

tem anterior deste trabalho. 

Na comparação entre o IBv e o I.B. (resultado da subtra

ção I.B. - IBv) nota-se que a maior participação relativa do 

~ ocorreu nos periodos de agosto de 1988 a julho de 1989 e 

Agosto de 1989 a julho de 1990 com 69%. A maior participação 

relativa do IBv ocorreu no periodo de agosto de 1990 a julho 

de 1991 com 49%. Em todos os periodos analisados os I.B. fo-

ram entre 1,1 e 2,3 vezes os valores dos IBv. 

Analisando-se os valores absolutos dos I.B. parciais, no 

primeiro e segundo periodos verifica-se um aumento em todos 

os valores, sendo os que apresentaram os menores aumentos fo-

ramos indices relativos aos pneus, de 0,5 para 0,7 (tabela 

20), o que é coerente com perda de importância relativa dos 

pneus. 

Os valores dos IBv nos periodos de agosto de 1987 a ju-

lho de 1992, sempre foram maiores que 1,0 variando de 1,1 a 

1,8, sendo sempre os mais importantes. O IBl variou de 0,7 a 

1,0, sendo o segundo mais importante. Os demais I.B. parciais 

foram menores que 1,0. Vale ressaltar que o Único I.B. parei-

al que apresentou valores absolutos menores do que no primei

ro periodo foi o dos pneus, pois nos dois Últimos periodos v~ 

lores dos IBp foram 0,3 e 0,4, menores portanto do que no prl 

meiro periodo. 

-Nas figuras de 20 a 25 sao apresentadas as curvas anuais 

com os valores médios dos I.B., IBv e I.B .. Pode-se observar 

que nos meses de dezembro a maio sempre os valores das médias 

mensais dos I.B. foram iguais a uma vez ou mais os valores 

das médias mensais dos IBv. Nesses periodos os valores dos 

I.B. chegaram a representar 08 vezes o valor dos IBv. Nos me-

ses de julho a agosto os valores dos ~. em geral, foram 
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sempre menores ou iguais a uma vez os valores dos IBv. Nos 

meses de julho, setembro, outubro e novembro as relaçÕes en

tre I.B. e IBv não seguiram os padrÕes anteriores. Ocorreram 

todas as três situaçÕes noss:Í."els, valeres dos I.B. maiores, 

menores e iguais aos dos IBv. 

Para a OPS ( 1991), a análise aqui realizada, isto e, o 

conhecimento da import~ncia relativa dos diversos tipos de re 

cipientes em uma determinada localidade a partir do cálculo 

do I.B. para cada tipo de recipiente, sempre que poss:Í.vel, d~ 

ve ser feita . sendo fundamental para orientar as ativida-

des de controle, assim como as mensagens educativas a serem 

dirigidas à população. 

10- N:Í.veis de Infestação e Precipitação Pluviométrica 

Na tabela 21 são apresentados os valores médios mensais 

das PrecipitaçÕes Pluviométricas obtidas a partir de medidas 

realizadas em 20 municipios da regiao de são José do Rio Pre-

to (figura 26), entre julho de 1986 a julho de 1992. 

Os valores médios mensais das PrecipitaçÕes Pluviométri-

case das médias mensais dos I.B., IBv e I.B. foram pareados 

mês a mês em cada um dos seis periodos analisados, isto é, e!:!_ 

tre agosto de um ano e julho do ano seguinte. Em cada periodo 

foi calculado o coeficiente de correlação (r), sendo os valo-

res apresentados na tabela 22. 

Foi verificado também se existiu correlação entre as Pre 

cipitações e I.B., pareando os valores médios das Precipita

çÕes Pluviométricas de um mês com os valores médios dos I.B., 

IBv e I.B. de 
~ 

um mes subseqüente (deslocamento de um mês), 

para os seis periodos anuais avaliados. Os coeficientes de 

correlação para cada per:Í.odo são apresentados na tabela 22. 

Dos coeficientes de correlação calculados a partir dos 
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Tabela 21 - Médias Mensais das PrecipitaçÕes Pluviométricas 

Medidas em 20 Municipios da Região de São José 

do Rio Preto, são Paulo, julho de 1986 a julho 

de 1992. 

Per iodo Anual 

Mês 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Média a a a a a a 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Jul 72 

Ago 146 12 o 25 106 o 48 

Set 27 161 1 67 43 52 59 

Out 123 181 192 78 69 92 123 

No v 174 381 98 168 126 96 174 

Dez 446 292 206 329 160 269 284 

Jan 389 251 323 228 342 226 293 

Fev 319 233 330 90 222 253 241 

Mar 225 150 179 246 270 184 209 

Abr 139 120 56 120 125 124 114 

Ma i 156 51 36 55 20 105 71 

Jun 25 4 85 5 11 o 22 

Jul 32 o 52 27 12 12 33 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, DIRA de 

São José do Rio Preto 
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91 

valores m~dios mensais dos I.B. e das Precipitaç~es Pluviom~-

tricas pareados m~s a m~s. apenas em tr~s periodos foram maio 

res ou iguais a 0,70. Quando analisados os valores das Preci-

pitaç~es e dos I.B. com o deslocamento de um m~s. os coefici-

entes de correlação foram maiores ou iguais a 0,70 em cinco 

dos seis perÍodos analisados. 

Os coeficientes de correlação calculados entre os valo-

-res das Precipitaç~es e dos IBv, com meses pareados ou nao, 

Tabela 22 - Coeficientes de Correlação entre os Valores das 

Precipitaç~es Pluviom~tricas e os Índices de 

Breteau, Região de são Jos~ do Rio Preto, São Pau 

lo, 1986 a 1992. 

Valores do Coeficiente de Correlação 

PerÍodos 
A B c 

a b a b a b 

Ago/86 a O, 77 0,88 0,78 0,85 0,76 0,80 
Jul/87 

Ago/87 a 0,51 0,61 0,34 0,38 0,55 0,68 
Jul/88 

Ago/88 a 0,80 0,74 0,62 0,81 0,82 0,70 
Jul/89 

Ago/89 a 0,32 0,73 -0,21 0,17 0,44 0,80 
Jul/90 

Ago/90 a 0,62 0,77 0,43 0,51 0,68 0,86 
Jul/91 

Ago/91 a 0,74 0,70 0,67 0,59 0,76 o, 70 
Jul/92 

Notas: A - Correlação entre Precipitação e I.B. 

B - Correlação entre Precipitação e IBv 

c - Correlação entre Precipitação e I.B. 
,.. ,.. 

a - Pareamento mes a mes 
,.. 

b - Pareamento com deslocamento de 1 mes 



em geral foram menores que 0,70. 

No caso dos valores médios das PrecipitaçÕes e dos~. 

os coeficientes de correlaçio, calculados a partir do pare~ 

~ 

mento mês ames, foram maiores ou iguais a 0,70 em três peri2 

dos. Quando calculados a partir do deslocamento de 1 
~ 

mes, OS 

valores de r foram maiores ou iguais a 0,70 em cinco dos seis 

periodos analisados. 

Assim pode-se afirmar a existência de alto grau de corr~ 

laçio entre os valores médios das PrecipitaçÕes Pluviométri-

case os valores dos I.B. e dos~ deslocados de 1 mês. Em 

geral os valores de r foram maiores para os valores do ~ 

do que para os valores dos I.B .. 

Nas figuras 27 a 32 sio apresentadas as curvas anuais, 

entre agosto de 1986 a julho de 1992, dos valores médios das 

PrecipitaçÕes e dos valores médios dos I.B. e I.B. com o 

deslocamento de 1 mês. Analisando-se as curvas vê-se que as 

variáveis relacionadas aos I.B. e as PrecipitaçÕes se acompa-

nham ao longo do tempo. Em geral, os valores mais baixos da 

Precipitaçio correspondem aos valores mais baixos dos I.B., e 

os picos de Precipitaçio correspondem aos picos de I.B .. 

Os valores médios mensais das PrecipitaçÕes Pluviométri-

cas e das Positividades dos P.E. também foram pareados mês a 

mês em cada um dos periodos analisados, sendo calculado para 

cada periodo o coeficiente de correlaçio (r). Os valores tam

bém foram analisados pareando-se os valores das Positividades 

de um mês com os valores das PrecipitaçÕes de um mês anteri

or. Os coeficientes de correlaçio para ambas as situaçÕes e 

para os seis periodos sio apresentados na tabela 23. 

Nas duas situaçÕes analisadas os valores dos coeficien-

tes de correlaçio foram maiores ou iguais a 0,70 em quatro 

dos seis periodos analisados podendo-se afirmar que existe 

correlaçio entre as variáveis Precipitaçio Pluviométrica e Po 
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Tabela 23 - Coeficiente de Correlaç~o ent.re os Valores das 

Precipi1aç~es Pluviom~tricas e as Positividades 

dos Pontos Estratégicos, Região de São José do 

Rio Preto, São Paulo, 1986 a 1992. 

Periodos 
Valores do Coeficiente de Correlaç~o 

pareamento pareamento com des-
~ ~ ~ 

mes a mes locamento de um mes 

Ago/86 a jul/87 0,62 0,94 

Ago/87 a jul/88 0,42 0,82 

Ago/88 a jul/89 0,74 o, 70 

Ago/89 a jul/90 0,79 0,67 

Ago/90 a jul/91 0,93 0,55 

Ago/91 a jul/92 0,88 0,76 

sitividade dos P.E .. 

-Nas figuras 33 a 38 sao apresentadas as curvas anuais 

dos valores médios das PrecipitaçÕes Pluviométricas e dos 

valores médios das Positividades dos P.E. no periodo de agos-

to de 1986 a julho de 1992. As curvas mostram que existe uma 

relação entre as variáveis, isto é, quando aumentam os valo-

res das Precipitaç~es também aumentam os valores das Positivi 

dades dos P.E .. 

Os dados das tabelas 22 e 23 mostrando a existência de 

alto grau.de correlaç~o entre os niveis de infestação e as 

Precipitações Pluviométricas, bem como as figuras de 27 a 38 
, 

mostrando graficamente o comportamento semelhante dos niveis 

de infestação e a Precipitaç~o Pluviométrica, est~o de a-
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cardo com as observaç~cs de diversos autores que tem estudado 

a existência de relação entre estas variáveis. 

Segundo Chan ( 1985) um dos objetivos dos levantamentos 

de densidade e distribuição de vetores é determinar as flutu-

açoes sazonais anuais das populaç~es de mosquitos. Segundo a 

OPS (1991) em pequenas altitudes, a temperatura, a umidade e 

a precipitação médias anuais afetam a sobrevivência dos veto-

res. Tais parâmetros climáticos podem ser utilizados para es-

tratificar áreas em que se espera que a transmissão de dengue 

seja endêmica, epidêmica ou esporádica. 

Moere e cal (1978) afirmam que as populaç~es de mosquitos 

vetores variam no tempo nas diferentes estaç~es do ano. Segu~ 

do CDC (1979) a distribuição sazonal do Aedes aegypti em ambi 

entes tropicais tendem a seguir os padrÕes da chuva. 

Nos trÓpicos mexicanos a população de larvas e adultos 

do Aedes aegypti, de acordo com Carrada-Bravo e cal (1984 b), 

guarda um estreito paralelismo com a estação chuvosa. 

Moere e cal (1978) afirmam que em Porto Rico, a abundân 

cia do Aedes aegypti está estreitamente relacionada com os p~ 

dr~es sazonais, uma vez que a maior parte dos habitats larvá

rios estão fora das casas e são enchidos ao menos parcialmen-

te pela água de chuva. Esta relação leva também a uma estrei 

ta correspondência entre a sazonalidade da chuva e incidência 

de casos de dengue, sendo que o pico da doença tem ocorrido 6 
, 

ou 8 semanas apos o pico das chuvas. 

Segundo Moere e cal (1978), em Porto Rico os padrÕes de 

chuva parecem ser um preditor razoavelmente efetivo do momen-

to do pico de transmissão de dengue. 

Em um estudo realizado no Mexico por Koopman e cal 

(1991), um dos fatores mais fortemente associados com a soro-

prevalência de infecção de dengue em uma determinada comuni-

dade foram a temperatura durante a estação chuvosa, altitude 

100 



e clima. Temperatura média durante os meses da estação chuvo 

sa foi o fator mais fortemente associado com n risco estimado 

de infecção. 

Segundo Bellorin (1990), em estudos realizados em Hondu

ras, as pesquisas larvárias mostraram que os Índices de Casas 

e de Breteau para Aedes aegypti apresentaram urna variaçao sa

zonal com ocorrência dos valores mais altos nos meses de rnai 

or incidência de chuvas. Ao se relacionarem os casos de den

gue, Índices de Casas e densidade de adultos, observou-se que 

no inicio da época chuvosa houve um aumento de larvas, adul 

tos e um pouco depois de casos de dengue, incrementando-se de 

maneira permanente os outros elementos. Mas quando se chegou 

ao ponto de maior Precipitação Pluviométrica, tanto em fre

qüência corno em quantidade,observou-se que os Índices larvári 

os continuaram aumentando, enquando que a densidade de adul

tos e casos de dengue diminuÍram consideravelmente. 

Estudos da população do vetor, realizados em Singapura 

(Chan, 1985), por três anos continuas (1967 a 1969) demons

traram que as populaçÕes do Aedes aegypti flutuaram ou varia

ram de acordo com os padrÕes de chuvas. Assim as medidas de 

controle, segundo Chan (1985), devem ser tornadas nos perÍodos 

precedentes aos picos de chuva, destruindo-se as principais 

fontes de criação do mosquito. 

Segundo Mogi (1988), no norte da Tailândia, de acordo 

com as estatÍsticas locais, epidemias de dengue hemorrágico 

recrudecern anualmente nas estaçÕes das chuvas. Em um estudo 

realizado em Chiang Mai houve consistência geral entre os pa

drÕes sazonais da população de ovos de Aedes aegypti e casos 

de dengue hemorrágico, apontando para a importância do tama

nho da população vetara corno principal fator causando a sazo 

nalidade das epidemias de dengue hemorrágico no norte da Tai

lândia. 
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Nas tabelas de 10 a 13 apresentadas nos itens 3 e 4 des 

te trabalho, também existem evidências da relação da infesta

ção do Aedes aegypti com os niveis da chuva. Das delimitaçÕes 
, 

de focos nos municipios, com amostra de larvas do mosquito, 

82% ocorreram entre os meses de janeiro e maio. Nos distritos 

e aglomerados rurais a detecção de infestação domiciliar pelo 

Aedes aegypti ocorreu em sua maioria entre os meses de novem-

bro e fevereiro (82%). De todos os P.E. positivos para o mos-

quito encontrados em municlpios PII e III, 76% ocorreram en 

tre os meses de dezembro e maio. Na tabela 21 pode-se notar 

que em geral os meses com os maiores valores de precipitaçao 

pluviométrica foram de outubro a abril. 
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V - CONCLUSÕES 



V - CONCLUSÕES 

1 - Infestaç~o Domiciliar dos Municipios da Regi~o de S~o Jo

sé do Rio Preto pelo Aedes aegypti. 

1.1 - A partir de 1989 e em um prazo pouco superior a 3 anos 

o Aedes aegypti foi identificado no municfpio sede da regiao 

e se espalhou pelos demais municipios. 

1.2 - A colonizaç~o dos distritos e aglomerados rurais da 

regi~o pelo Aedes aegypti também ocorreu de maneira rápida. 

Em 1987 apenas uma localidade tinha infestaç~o domiciliar, em 

1989, 82% das localidades encontravam-se infestados pelo mos-

quito. Em 1991 todos os distritos e aglomerados rurais tinham 

infestaç~o pelo mosquito. 

-1.3 - As medidas de controle adotadas nao foram suficientes 

para barrar a evoluç~o da infestaç~o domiciliar pelo Aedes 

aegypti, sendo que o mosquito encontrou nos municipios da re-

gi~o ambiente bastante favorável tanto na oferta de criadou

ros como nas condiçÕes climáticas adequadas. 

1.4 - A colonizaç~o da região pelo Aedes aegypti se deu no 

sentido do maior municipio (S~o José do Rio Preto) para os mu 

nicipios menores e destes para os distritos e aglomerados ru

rais. Essa dispers~o do mosquito se deu, além de condiçÕes 

climáticas favoráveis e existência de criadouros, em funç~o 

de intercâmbio econÔmico entre os maiores e menores munic1pi-

os e também entre eles e os distritos e aglomerados rurais. 

1.5 -A partir de 1986, apesar das atividades de vigilância 

entomolÓgica estarem direcionadas também para a identificaç~o 

da presença do Aedes albopictus, os primeiros focos do mosqu! 

to na regi~o foram encontrados somente em maio de 1992, den-

tro do periodo analisado neste trabalho, isto é, até julho de 
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1992. Isto sugere que este mosquito também poderá vir a colo

nizar os municÍpios da região. 

2 - Comportamento do Aedes aegypti em Relação à Ocupação de 

Criadouros. 

2.1 - Os principais criadouros do mosquito nos Pontos Estraté 

gicos de municipios Prioridade li e III, quando da identifica 

-çao de focos, foram em primeiro lugar os pneus, seguidos pe-

los vasos e latas e garrafas. Os pneus com larvas do mosquito 

foram encontrados principalmente nas borracharias, depÓsitos 

de pneus e recauchutadoras. 

2.2 - Nas delimitaçÕes de focos em municfpios Prioridade II e 

III os principais recipientes encontrados com larvas do Aedes 

aegypti inicialmente foram vasos e pneus. Posteriormente os 

principais criadouros encontrados foram vasos, pneus, latas e 

garrafas. Nas delimitaçÕes de focos os principais recipientes 

encontrados com larva do mosquito foram os vasos de plantas. 

2.3 - ApÓs a identificação de infestação domiciliar dos muni 
, 

cipios, o estudo da ocupação dos recipientes pelo Aedes aegyE 

ti, feito através dos dados fornecidos pelas medidas dos Índi 

ces de Breteau, revelou que em todo o periodo analisado, isto 

é, de 1985 a 1992, os vasos de plantas foram sempre os princ! 

pais criadouros variando entre 31 a 53% de todos os recipien-

tes com larvas do mosquito. 

2.4 - No primeiro periodo analisado, 
, 

isto e, de novembro de 

1985 a julho de 1988, os pneus ocuparam o segundo lugar entre 

os principais criadouros do mosquito, sendo que sua importân

cia relativa foi diminuindo paulatinamente. No Último periodo 

analisado, isto e, entre agosto de 1991 a julho de 1992, os 

pneus ocuparam a quinta posição entre os tipos de recipientes 



mais importantes. 

2.5 - No ~ltimo pcriodo analisado, de agosto de 1991 a julho 

de 1992, os principais recipientes com larvas de Aedes aegyp

ti encontrados durante as medidas dos Índices de Breteau, fo 

ram, nesta ordem, vasos de plantas; latas e garrafas; outros 

tipos; tambores, tanques e barris, e pneus. Esses cri adouros 

representaram 94% de todos os recipientes encontrados com lar 

vas do mosquito. 

3 - Comportamento dos Indicadores Utilizados para Medir a Den 

sidade do Aedes aegypti. 

3.1 - Os valores médios mensais dos Índices de Breteau no prl 

meiro perÍodo analisado, de agosto de 1986 a julho de 1987, 

foram menores do que nos perÍodos posteriores. A média anual 

dos Índices de Breteau nesse perÍodo também foi a menor. 

3.2 - Em geral as maiores médias mensais dos Índices de Bre 

teau ocorreram nos meses de janeiro ou fevereiro, e as meno

res médias mensais em geral nos meses de agosto. 

3.3 As curvas anuais com as médias mensais dos Índices de 

Breteau apresentaram em geral dois picos, o primeiro em janel 

ro ou fevereiro e o segundo em abril ou maio. 

3.4 - As maiores médias mensais das Positividades dos Pontos 

Estratégicos ocorreram nos meses de janeiro nos varias perío

dos analisados. Nos periodos a partir de 1989 as médias mens~ 

is das Positividades se colocaram em patamares mais baixos do 

que nos perÍodos anteriores. Os valores mais baixos das Posi

tividades em cada u~ dos perÍodos analisados em geral ocorre

ram em agosto ou setembro. 

3.5 -As médias mensais dos Índices de Breteau e das Positivi 

dades dos Pontos Estratégicos se acompanharam ao longo do tem 
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po. Em geral os valores mais baixos das médias dos Índices de 

Brcteau ocorreram nos meses de agosto e da Positividade em 

agosto ou setembro. Com relação aos valores máximos, em ambas 

variáveis, em geral ocorreram nos meses de janeiro ou houve o 

deslocamento de um mês, isto é, o pico da média mensal do Ín-

dice de Breteau em fevereiro e o da Positividade em janeiro. 

Entre as duas variáveis verificou-se na maioria dos periodos 

analisados alto grau de correlação. 

4- Niveis de Infestação e Precipitação Pluviométrica 

4.1 - As médias mensais dos Índices de Breteau apresentaram 

em geral, nos vários periodos anuais estudados, alto grau de 

correlação com as médias mensais das PrecipitaçÕes Pluviomé

tricas, quando a análise foi realizada com o deslocamento de 

um mês, isto é, Índice de Breteau de um mês pareado com a 

Precipitação Pluviométrica do mês anterior. 

4.2 -As médias mensais dos I.B., isto é, Índices de Breteau 

relativos a todos recipientes menos vasos de plantas, apresen-

taram em geral autos graus de correlação com as médias mensa

is das PrecipitaçÕes Pluviométricas, também com o deslocamen-
..... 

to de um mes. 

4.3 - Os coeficientes de correlação calculados para os valo 

res das médias mensais dos IBv (Índices de Breteau relativos 

a vasos de plantas)e para as médias mensais das PrecipitaçÕes 

Pluviométricas foram, em geral, menores do que 0,70. 

4.4 - Em geral os valores dos coeficientes de correlação com 

as PrecipitaçÕes Pluviométricas foram maiores para os valores 

dos I.B. do que para os valores dos Índices de Breteau. 

4.5 - No estudo das curvas anuais contendo as médias mensais 

dos Índices de Breteau e as médias mensais das PrecipitaçÕes 
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Pluviom~tricas (com deslocamento de um m~s), nota-se que os 

valores se acompanham ao longo do tempo. Em geral os valores 

mais baixos das PrecipitaçÕes corresponderam aos valores ma 

is baixos dos Índices de Breteau e dos ~. e os picos de 

PrecipitaçÕes corresponderam aos picos dos Índices de Breteau 

e I:'"B.". 

4.6 -Na maioria dos periodos anuais analisados existiu alto 

grau de correlação entre as médias mensais das Positividades 

dos Pontos Estratégicos e as médias mensais das PrecipitaçÕes 

Pluviométricas. As curvas anuais das duas variáveis se acomp~ 

nharam no tempo. 
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IMOVEL CADASTRO SADOS 
PNEU TANQUE, DE o'AGUA, 

OUTROS AMOSTRAt, NADAS U9YDJJ Wu 
BARRIL PLANTAS GARRAFAS CONSTRucN CALHAS OE CARRO REOPIENTE'i ltU Y ltl.l .-

-~-- -= - -

-·-

-

- -- ---- ---- ---------· , 
----- -----· ~-----

·--

--

--I 

1--

- -

L$$~ r ']-- I 
" ·- r l J 

--· -;:- -il I 1 

·• 

[ TOTAL l -l [ I 
TIPO OE IMdVEL. 6- Etto~llo ltrrov!Órlo 

1- Borrocharlo, depóello dt pnt,. recouct>utodoroe 1- Aeroporto 
2- Pollo de tO">IIno, troco dt ~!to 8- Entrtpo,tos, ellot t ormot.nt ' 
~ Ollclno l'ltellnlco 9. Construc!lo '"' Qtrol t contetro dt obro e 
•- Ooroqtnt dt corrM, t!nlbut, cornln"ll .. (lrllntportodorot) 10- Loja t depÓtlto de mottrlol de cont truç!lo 
,_ blo~!!o ~dowldrlo 11- DtpÓtllo dt contolntrt 

SUCEH- Ao 02 

' 12- Otpo,lto dt btbtdoe • 90rrofat 
13- Ferro •tlho, ollclnoe de d .. monc"• 
14- Terrtno boldlo 
I~- Ctmil4rio 
16- Retldlncio 
17- lnddttrlo 

16- Outrot DATA: ___ / / __ _ 

NOME: _____________ CHAVE· ___ _ 

I 
..... 
N 
o 
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Boletim de Avaliação de Densidade Larvária 



UCft[TMIA Ot: lSTAOO DA SAOOE 

SUCEN. 
- , 

BOLETIM DE AVALlACAO DE DENS1DADE LARVARIA 
· '1 FOLtiA: __ 

PRIORIDADE l' ·· ·"'"' ~ . 

SUPERINTENO~NCCA DE CONTROL! DE ENDEMIAS SR: 
I -----------------------------------------------

. . 
MUNICIPIO: ___________ ~ N•: ---- · ANO"· 

M9DO N• 0!. 
t ENDEREÇO 

TIPO NO 0J . RECIPIENTES Ni DE LAR\1:\S 

INÓVEUI 
COM AMOSTRAS ··Nt'OA 

DE 
OUAfl. I RUA Ng DE HA91- PESOU.!.. TIPO EXAMI-~ 

f«>OUAf! 
IMÓim. 

Ng. I tombar ,2 WOIO de! lato• I 4 mattrlol !l colao a • PI~OI T 
ovt.rot 

e AMOSTRl 
T!.IA~O TAMTt! 

TI! IAM 

) j :' '. 

-

'-

TOTAL 
T IPO OE: IMÔVEL: 

1. 9oroc:llorlo, dtp!Ítlto de en•u.. ~IQO<icl'lutodarll 
t- Poeta dt ooaollna, troco clt "''o 
a. Oficina mt~nlca 
4. Oorootnt de co,rrot, llnlb\11, oalftlnholt Urontportodorot) 
!l· E.ltacllo rodaorlorlo 
•· EetO!IIIo fttrO"<I4rto 
T • A tf01>0'10 

SUCEN•Ao 04 

SADOS 

; 

' 

•, 

I. Entrepoetat tllot 1 ormorint 
O. Conttuollo ;m v••ol t canteiro de obrot 
IQ-lo)o • dtpdtlto dt 111ottrlol dl OO!ItlfutUo 
tl· Otpqtlto 01 oontolntrt ' 
12· OtRotllo 01 btbldot • oorrafot 
13- Ferro .,.,,.a, ortclnot dt dttmoncl'lt 
14- Terreno baldio 

Pneu 

l!l· CtlllltJrlo 
ltl· Rnldlnclo 
11'. l"d.!strlo 
111- Oulrot 

tan•u•, 
barril plantai l)orrafot 

de d'.dvuo, dt NADAS 2!.QY~tl 
canttrv'llo calllot aorra I reolplenttt 

. 

DATA: ____________________________________________ ___ 

NOME/CHAVE:--.-~--------
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Resumo de Avaliação de Densidade Larvária 



SECflE TA RIA DE ESTAOO OA SAiJOE 

SUCEN 
- I 

RESUMO DE AVALlACAO DE DENSIDADE LARVARIA 
FOLHA: ___ _ 

SUPERINTEND~NCtA DE CONTROLE DE ENDEMIAS 

SR' .. .. ANO' ., . 
MUNICIPIO IMOVE19 MOS CUA9TEI- RECIPIENTES INOICES 

I 
N2da ROES T RABALH~DOS OBQYt>ff PER IODO N9de COM Aedes 

DO \ ~UOf I tirO li EXIS- PESQllj t COM PES~ TIPO 
NOME N2 

~ I lombo• f 3 ~ mOflrlol'i eoiAoe 6 

~. ~ TRABALHO lroball>odol hobitmre~ N9 voto de lalot • ~~~· Ol1lroe TENTES SAOOS 2!QYP!1 SAOOS pntu tanoue, dl d·ávuo, 

• 
barril plontos garrafas oonstruça calhas d4 corro ...c~r 

f--· 

: ~ 

I 

i 

' 

' 

4o 

DATA: I I 
NOME: _________________________ ___ DIRETOR DO SR: _________________ _ 

SUCEH• Ao 05 
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Cadastro de ImÓvel 



SECRETARII\ DE ESTADO DA SAOO€ 

SUCEN 

SUPERINTENoENCIA DE COHTROLEt DE ENDEMIAS 

I 

CADASTRO DE IMOVE·L 
D ARMADILHA 

0 PONTO ESTRATÉGICO 

SR ___ _ MUNICÍPIO 
----------~------------

CADASTRO N2 ---------
t - Nome- do F irmo: · 

------------~--------~------------------------End&T~o: ______________________________________ ___ 
N2 ----------------

Telefone: _________ .......:.---- Bairro: ------------------------------2 ·- · Ramo de Atividade: -----------------------------------------------------
3 - Pessoa ~oro contot~=------~-----------------------------------
4 Coracterisficos do locol - Órea: 

Oresidenciol O industrial 

-Dcomerciol D _rodovio 
5 - Existem recipiente~ ao. relento ? 

Osim Onõo · · 

Olc:zer 

Doutros 

6 - Recebe pneu ou material de fora do Estado ou de outros muniCÍpios · do E s:ado 

1e São Pou)o ? 
Ont:io 
.Dsim De Oilde ? 

Munidpio Firma 

. 7 - Envia oneus ou material poro foro do E~:odo ou poro outrcs muniCÍpios do ·E.! 

de São Paulo· ? 
On5o 
Osim Poro onde ? 

MuniCÍpio Firmo 

a _ No coso de e~toçoes rodoviários e ferroviárias, tronsportod.oros e empresps de 

õnibus procurar identificar os principais deslocamentos dentro e foro do Estado 

de São Paulo. 

DATA DO PREENCHIMENTO_/ __ / __ PREENCHIDO POR: ______ _ 
SUCEli• Ao 08-1 

12E 




