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RESUMO 

Realizou-se estudo analitico transversal relacionando caracte
risticas individuais e fami 1 iat"'es de 182 moradores pertencentes 
a 58 fami 1 ias de área de reset"'va ecologica à presença de infec
ções por arbovirus e hantavirus de interesse sanitário local. 
Pesquisou-se anticorpos para os antigenos dos virus Rocio, 
Ilhéus, da encefalite de st. Louis, das encefalites equinas do 
1 este, oeste e venezue 1 ana e Hantaan. Fot"'am ut i 1 i zados os tes
tes de inibição de hemaglutinação, neutralização com redução de 
placas, imunofluoresc~ncia indireta e ensaio imunoenzimático 
com captura de anticorpos IgM (MAC-ELISA).· 

A associação estatistica foi pesquisada utilizando-se o teste 
de qui-quadrado e o grau de associação foi obtido calculando-se 
o odds rat io. 

Também foram pesquisadas a sensibilidade, a especificidade e os 
valores preditivos positivo e negativo das caracteristicas in
vestigadas para avaliar seu poder de discriminar infectados de 
não infectados e de predizer infecções por arbovirus e hantavi
rus. 

A preval~ncia observada de anticorpos para arbovirus nos indi
viduos foi de 26,9% e nas familias foi de 62,1%. Observou-se 
uma preval~ncia de 1,6% de anticorpos para hantavirus nos indi
viduos e 5,2% nas familias. Não foram encontrados anticorpos 
para o virus da encefalite equina do oeste e nem anticorpos da 
classe IgM para os antigenos testados. 

Entre as caracteristicas estudadas, a idade, a ocupação, a na
turalidade e o hãbito de entrar na mata mostraram-se fatores de 
risco para infecções por arbovirus. 

Foram considerados fatores preditivos de infecção por arbovirus 
a presença de galinheiro anexo à casa, o hábito de criar gali
nhas e a presença de ratos no domicilio. 

Não foram observados fatores de risco ou de predição pat"'a in
fecção por hantavirus entre as caracteristicas estudadas. 

Os resultados obtidos sugerem que as caracteristicas, que mos
traram ser fatot'" de I"' i sco ou pred i ção, podet .. i am set"' usadas no 
diagnostico presuntivo' preliminar de infecções por arbovirus e 
hantavirus, permitindo priorizar medidas de intervenção. O uso 
de um questionãrio ofereceria aos serviços de saude ferramenta 
de simples aplicação e baixo custo, especialmente em condições 
de campo em ãreas que, como a estudada, dispõe de escassos re
cursos humanos e laboratoriais. 

Unitermos: FATORES DE RISCO, ARBOVIRUS, HANTAVIRUS, VALE DO RIBEIRA 
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ABSTRACT 

In order to identify risk factors and predictive factors to ar
bov i rus and hantav i t~US i nf ect i ons among i nd i v i dua 1 and f am i 1 Y 
cha .... acter i st i cs, a ct~oss-sect i ona 1 study was cat~r i ed out among 
182 persons belonging to 58 families living at ecological re
serve. 

The characteristics were associated with the presence of anti
bodies to the following virus of local interest: Hantaan, Ro
cio, 11heus, Eastern, Western and Venezuelan equine encephali
tis virus and st. Louis encephalitis virus using inhibition he
magg1utination test, plaque reduction neutralization test, in
direct immunof1 uorescence test and immunoglobulin M antibody 
capture enzyme immunoassay (MAC-ELISA). 

The associations were ca1culated using chi-square statistics 
and the odds ratio. 

Sensítivity, especificity, positive and negative predictive va
lues of the individual and familiar characteristics were a1so 
ana1yzed to evaluate their capacity to discriminate between in
fected and non-infected peop1e and to predict arbovirus and 
hantavirus infections. 

The prevalence of antibodies to arbovirus was 26.9% and 62.1% 
of the famílies had at 1east one member infected by these 
agents. Hantavirus antibodies were found in 1.6% of the sera 
analysed and 5.2% of the fami1ies had members infected by these 
agents. Antibodies to western equine encephalitis virus were 
not found. IgM antibodies were not observed sugesting no re
cent infection for those agents in that population. 

Age, ocupation, nativity and the habit to enter the forest were 
j shown to be risk factors to arbovirus infections. The presence 

of annexes to the house, to bl~eed chickens and the presence of 
rodents inside the house were considered predictive factors to 
arbovirus infections. 

Risk or predictive factors to hantavirus infections were not 
observed. 

The results suggest the use of some of the individual or family 
characteristics as a tool on the surveillance of arbovirus in
fections, to discriminate people with major probabi1ity of in
fections, specially in fie1d conditions, where human and labo
ratorial resources are scarce. 

Keywords: RISK FACTORS, ARBOVIRUS, HANTAVIRUS, RIBEIRA VALlEY 
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1. INTRODUC"O 

1.1 UM PROBLEMA DE SAúDE PeJBLICA 

Alguns arbovirus, virus capazes de se multiplicar em 

artr6podes e de ser transmitidos pela picada destes a 

hospedeiros vertebrados, representam importante problema de 

saóde póblica em vàrios paises do mundo, sendo frequentemente 

responsáveis pOt~ epidemias em humanos e epizootias em Outl~OS 

animais (72). 

Até 1991, o Comitê Amel~icano de At~bovirus havia registrado· 

535 desses agentes no "Internacional catalogue of arbovirus~. 

including certain other viruses of vertebrates" (84). Desses, 

sabe-se que aproximadamente uma centena é patogênica ao homem 

podendo determinar desde quadros clinicos brandos até doença 

com graus variados de gravidade, quando pode 

acometimento do sistema nervoso central ou sindrome hemorrãgica 

(72). 

No Brasil a maior parte das informaç5es sobre arbovirus e 

infecç5es causadas por esses virus ao homem, as chamadas 

arboviroses, provem da Amazônia. Pesquisas realizadas naquela 

região pelo Instituto Evandro Chagas (Fundação Nacional de 

Saóde Ministério da Saóde), um dos centros mundiais de 

referência pat~a o estudo desses agentes etiologicos, permitiram 

que, até 1991, tivessem sido isolados ali 183 arbovirus, 34 dos 

quais associados a doença humana (73, 88). 
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1.2 PRESENÇA DE ARBOVIRUS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

No Estado de são Paulo, a presença de arbovirus causando 

doença em seres humanos é conhecida desde 1850. Nesse ano, a 

presença de febre amarela, doença causada por um arbovirus da 

familia Flavivii~idae, foi assinalada na cidade de Santos, 

trazida por navios vindos do Rio de Janeiro onde ocorria, 

então, grande nómero de casos (74). 

Segundo Adolpho Lutz, a febre amarela manifestou-se no 

Estado de são Paulo, de forma epidAmica, em 1879 na mesma 

cidade de Santos (57). Em 1889 foram ali observados mais 507 

casos. Nesse mesmo ano observaram-se epidemias da doença no 

interior do Estado, em Campinas e cidades vizinhas. Em 1892, 

observou-se nova epidemia em Santos, com uma letal idade de 6,2% 

(74). A partir de então, a doença começou a alastrar-se no 

interior levada pelos imigrantes que demandavam às fazendas de 

café. Em 1896, médicos da Diretoria do Serviço Sanitário do 

Estado detectaram a presença de casos de febre amarela na 

cidade de São Simão. Além desses, outros casos foram relatados 

no Estado entre o final do século XIX e o inicio do século XX. 

Em Sorocaba, entre 1899 e 1900, foram notificados 2322 casos da 

doença. Em São Simão, novo surto epidAmico foi detectado em 

1902, ao término do qual eclodiu um surto em Ribeirão Preto, 

cidade próxima àquela, em cujo decurso notificaram-se 810 

casos. Ocorreram, no mesmo periodo, casos em Santos e em 

Taubaté (24). 

Nessa época acreditava-se que a febre el~a 

transmitida de forma direta do doente à pessoa sã, e que a 

presença de lixo, fossas, poços e águas estagnadas eram 

determinantes na disseminação das epidemias. Em 1901, Emí 1 io 

Ribas, na época Diretor do Serviço Sanitàrio do Estado de são 
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Pau 10, pub 1 i cou um tt'"'aba 1 ho i nt i tu 1 ado "O mosqu i to cons i det'"'ado 

como agente de propagação da febre amarela", o primeiro artigo 
, 

brasileiro sobre o assunto, onde sugeria o Culex teniatus, hoje 

t'"'ec 1 ass i f i cado como Aedes áegypt i, como mosqu i to i'"'esponsáve 1 

pela transmissão da doença. No mesmo trabalho fêz uma relação 

de algumas providências que deveriam ser tomadas para o 

controle do mosquito e das epidemias (24, ..,., 
, '+) • 

Os surtos, já citados, em São Simão, Sorocaba e Ribeirão 

foram controlados com as medidas sugeridas por Ribas, 

com a remoção de depósitos de água que pudessem servir como 

criadouros, tais como latas vazias e cacos de garrafa, e a 

extinção de capinzais no perimetro urbano. No entanto, apesar 

do sucesso dessas iniciativas no combate ã doença, persistiam 

as dóvidas quanto ã transmissibilidade da mesma por mosquitos 

vetores, motivando Emilio Ribas e Adolpho Lutz a repetirem 

experiências realizadas por Walter Reed em Cuba: mosquitos 

alimentados em doentes picaram pessoas sadias que desenvolveram 

a doença, enquanto pessoas sadias que foram confinadas com 

objetos e dejetos, pertencentes a doentes que haviam morrido de 

febre amarela, não desenvolveram a doença, (24). 

A forma de transmissão silvestre da febre amarela, por 

espéc i es vetoras que não o Aedes aegypt i, fo i conf i j'"'mada por 

Soper e colaboradores em 1932, quando observaram-se 83 casos 

suspeitos com 9 óbitos, na região rural do Espirito Santo. 

DUI'"'ante esse SUl'"'tO ep i dêmi co obsei'"'vou-se a ausênc i a do Aedes 

aegypti e abundância de outl'"'as espécies de mosquitos, em 

particular do Aedes scapularis (79). Entretanto, Adolpho Lutz 

e Emilio Ribas, em 1898 e em 1899, respectivamente, já haviam 

feito referência a esse tipo de transmissão da doença em 

epidemias ocorridas no interior do Estado de São Paulo (24). 
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Os óltimos casos registrados de febre amarela urbana no 

Brasil ocorreram em 1942, em Sena Madureira, no Acre (81). A 

forma silvestre da doença, ent~etanto, apresenta como 

caracteristica epidemias com caràter migratório. Segundo Pess8a 

(71), a primeira dessas epidemias migratórias ocorreu em Mato 

Grosso em 1934, penetrando em são Paulo em 1935. Nesse 

episódio, que estendeu-se até 1938, foram notificados 364 

óbitos. De 1939 a 1950 não foram registrados casos da doença 

em são Paulo, ocorrendo nova epidemia entre 1951 e 1953 com um 

total de 113 casos de febre amarela silvestre, confirmadas por 

viscerotomia (71). 

Após a epidemia de 1951-1953 não foram mais relatados casos 

de febre amarela em são Paulo até 1985, quando da ocorrência de 

3 casos com 2 óbitos nos municipios de Presidente Prudente e 

Santo Expedito, região noroeste do -Estado. A investigação 

epidemiológica indicou claramente tratar-se de casos não 

autóctones, provenientes de região endêmica de febre amarela 

silvestre no Estado de Mato Grosso do Sul (14). 

A pl~esença de 

conhecida em são 

Encefalite Equina 

arbovirus causando 

Paulo desde 1937 

do Leste (EEE) foi 

doença em equinos é 

quando o v'rus da 

isolado, durante uma 

epizootia, no munic'pio de Tatu', interior do Estado. O agente 

responsâvel pelo surto foi identificado em 1943 por Carneiro e 

Cunha (12)'. Em 1962, no municipio de Conchas, pl~6ximo a Tatui, 

nova epizootia causada por esse arbovirus foi confirmada 

SOI~O 1 og i camente 

hemaglutinação 

com o uso do teste de inibição de 

(IH), quando 20% dos soros de equinos testados 

(47 amostras) apresental~am anticol~pos pal~a o vil~us EEE. Nas 

100 amostras de soros humanos testados não houve resultados 

positivos (69). O mesmo agente foi responsâvel por ocorrência 

epidêmica no munic'pio de ltaporanga, em 1964. Neste epis6dio, 
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86% [6/7] das amostras examinadas de equinos foram positivas 

pelos testes de IH e de neutralização. Não houve positividade 

para os soros humanos testados, mas observou-se que 33% [6/18] 

de amostras coletadas de aves si lvestl~es fOI~am positivas pal~a 

EEE no teste IH (70). 

Anticorpos para arbovirus em grupos populacionais humanos do 

Estado de São Paulo também foram evidenciados por inquéritos 

sorológicos realizados na década de 60. Niederman e colo (64), 

em 1964, pesquisaram soros de recrutas e obtiveram 3,1% [4/129] 

de positivos para flavivirus (virus Ilhéus, da encefalite de 

st. Louis - SLE - e da febre amarela) empregando os testes de 

IH e de neutralização. O teste IH também foi empregado por 

Silva e colo (78) para a pesquisa de anticorpos em crianças 

entre 8 e 13 anos residentes na região Noroeste do Estado, 

quando foram observadas 12,2% [19/156] de reaç5es positivas 

para antigenos dos flavivirus Ilhéus, Bussuquara, da encefalite 

de st. Louis e da febre amarela. 

1.3 INVESTIGAÇOES SOBRE ARBOVIRUS NA REGIÃO DO VALE DO 

RIBEIRA, SP 

O interesse no conhecimento desses agentes e das infecç5es 

causadas por eles no Estado acentuou-se com a ocorrência de 

extensa epidemia de encefalite causada pelo arbovirus Rocio na 

década de 70, na região do Vale do Ribeira. Essa região, por 

suas caracteristicas climãticas, topogrãficas, hidrogrãficas, 

fitogeogrãficas e faunisticas apresenta condiç5es favorãveis, 

tal como a Amazônia, para a existência e sobrevivência de 

arbovirus. Pesquisas referentes a arbovirus, que vinham sendo 

realizadas naquela ãrea, foram intensificadas a partir de 

então, pois tratava-se dos primeiros casos de doença humana 
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causada por esses agentes etiológicos no Estado desde as 

ocorr8ncias de casos de 'febre amarela. 

Para estudar a ecologia do arbovirus Rocio, desconhecido at~ 

aquele momento, pesquisou-se o virus ou seus anticorpos 

especificos em humanos, animais silvestres e dom~sticos, 

animais-sentinela e mosquitos. Durante as pesquisas, o virus 

Rocio foi inicialmente isolado de material coletado do sistema 

nervoso central de paciente que faleceu devido à doença. 

Posteriormente, outros 9 isolamentos foram obtidos da mesma 

forma (51). O virus tamb~m foi isolado, na ~poca, de 

camundongos-sentinela e de uma ave' silvestre, Zonotrichia 

capensis (51). Um unico isolamento foi obtido de mosquitos; 

tratava-se de um pool da esp~cie Psorophora ferox, do qual 

constavam f8meas engurgitadas, gerand~ duvida quanto ao papel 

vetorial daquela espécie de mosquito (54). 

No transcorrer das pesquisas sobre o arbovirus Rocio tamb~m 

foram isolados o poxvirus Cotia, os bunyavirus Bertioga, 

Caraparu, 

Bruconha 

Guaratuba, Tacaiuma, Turlock, Cananeia, Itimirim, 

e Enseada e os alfavirus das encefalites equinas do 

leste e venezuelana evidenciando alguns dos agentes etiológicos 

em circulação na ãrea (8, 11, 53). 

o virus Tacaiuma foi isolado originalmente, em 1964, de um 

pool de mosquitos coletados naquela região (10, 22). Durante a 

epidemia, novo isolamento foi obtido de paciente que 

apresentava febre e estrabismo (8, 10). 

Os dois isolamentos do agente da encefalite' equina 

venezuelana - VEE (um de mosquito e outro de morcego) eram de 

um mesmo virus, distinto dos virus conhecidos do complexo VEE, 

que foi caracterizado variedade lF desse complexo (9). Em anos 
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Adolfo Lutz 

no Vale do 

Ribeira, com vistas ã vigilância epidemiológica de arboviroses, 

isolaram outros· arbovirus usando animais-sentinela: em 1987 

obteve-se novo isolamento da variedade lF do complexo VEE (21) 

e em 1988 isolou-se um novo flavivirus, que foi denominado 

Iguape (15). 

Estudos soroepidemiológicos demonstraram circulação tamb~m 

na população humana de arbovirus sabidamente patogAnicos. Lopes 

e col.(53), em 1975, pesquisando 150 individuos aparentemente 

sadios, detectaram anticorpos inibidores de hemaglutinação para 

o bunyavirus Caraparu em 40% e para um ou mais flavivirus em 

26% das pessoas pesquisadas. Foram utilizados nos testes 

antigenos dos flavivirus Rocio, Bussuquara, I lh~us, da febre 

amarela e da encefalite de st. Louis. Seguimento sorológico 

realizado em um grupo de homens que residia em acampamentos no 

ambiente silvestre de 3 municipios da ãrea, entre julho de 1977 

a julho de 1978, mostrou que uma proporção de 20,5% dos 

investigados apresentava anticorpos para alphavirus, 13,2% para 

flavivirus e 14,5% para0 bunyavirus Caraparu. Durante esse 

seguimento foi detectada viragem sorológica para flavivirus em 

dois dos homens investigados (41). 

Iversson e colo (39) realizaram inqu~rito sorológico em 516 

pacientes internados no Hospital de Pariquera-Açú, em 1980, e 

observaram 

em 24,2% 

indicios 

importância 

presença de anticorpos, para um ou mais arbovirus, 

dos pesquisados. Os autores sugerem, baseados em 

sorológicos, a presença de arbovirus de grande 

epidemiológica não isolados no local at~'o momento 

da pesquisa, como os virus Ilh~us e da febre amarela. 
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soros de 337 escolares entre 6 a 14 anos, 

em diferentes ãreas da cidade de Iguape, foram 

ao teste IH para pesquisa de anticorpos para 17 

arbovirus. Das amostras testadas, 8,31% foram positivas; os 

dados sorológicos obtidos trouxeram informações sobre a 

circulação de arbovirus sabidamente patogênicos para o homem 

como os virus EEE, SLE, VEE, Rocio e Caraparu. Nesse trabalho 

os autores verificaram que escolares sempre residentes na zona 

urbana, sem hãbito de frequência a ambiente silvestre, 

apresentaram anticorpos para os virus Rocio e Caraparu, 

sugerindo transmissão urbana desses agentes (43). 

A referida epidemia causada pelo virus Rocio, a primeira de 

encefalite por arbovirus assinalada no pais (28, 29, 83), 

acometeu mais de 1000 pessoas com um saldo de uma centena de 

ób i tos e duas centenas de i nd i v i duos com seque 1 as gl~aves entt~e 

os anos de 1975 e 1977 (30). Casos de doença humana causada 

pelo arbovirus Rocio no Vale do Ribeira após o per iodo 

epidêmico de 1975 - 1977, têm sido relatados. Em 1980 um caso 

foi confirmado posteriormente com testes sor~lógicos 

(neutralização e ensaio imunoenzimãtico com captura de 

anticorpos do tipo IgM). Tratava-se de uma criança de um ano 

de idade que faleceu durante a evolução da enfermidade, 

sugerindo que até aquela época esse agente continuava 

circulando em população humana causando doença grave (32). 

Anticorpos 19M também foram observados em soros de dois 

pescadores, residentes na irea, em 1983, sugerindo que o agente 

permanecia circulando em população humana (42). 

Em outubro de 1987, detectou-se presença de anticqrpos do 

tipo IgM para o virus Rocio em duas crianças aparentemente 

sadias que, viviam em zona rural com acesso ã mata, indicando 

infecção recente para esse agente ou para outro flavivirus com 
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relacionamento antigênico muito estreito. O dado sorológico 

tem gi~ande importância pois indicou que o vil~us Rocio esteve 

circulando em população humana após o periodo epidêmico (37). 

Um caso de doença febril em um homem que vivia no Vale do 

Ribeil~a foi desci~ito em 1987 com evidências sOt~ológicas de tet~ 

sido causada por um virus idêntico ou antigenicamente muito 

relacionado ao bunyavirus Caraparu (35). No periodo de 1987 a 

julho de 1989, 372 soros humanos e 80 de animais silvestres 

coletados naquela Area, com vistas à vigilância epidemiológica 

de arboviroses, foram submetidos ao teste IH para pesquisa de 

anticot~pos para o aquele agente. Foram positivos 19,1% [71/372] 

dos SOI~OS humanos e 11,3% [9/80] dos SOI~OS animais testados 

(18). 

Mais recentemente, em 1990, relatou-se a presença de 

anticorpos neutralizantes para a variedade lF do complexo VEE 

em 24% [6/25] dos soros de soldados que haviam retornado de 

treinamento am ãrea silvestre do Vale do Ribeira. Vinte desses 

soldados tiveram doença febril por volta do sétimo dia após seu 

retorno. Em dois detectou-se anticorpos IgM para esse 

arbovirus. Foi o primeiro relato de doença humana, 

naturalmente adquirida, causada por esse agente (36). 

1.4 PRESENÇA DE INFECÇOES POR HANTAVIRUS NO ESTADO DE sAo 

PAULO 

Hantavirus são os agentes etiológicos da febre hemorràgica 

com sindrome I~enal, complexo de doenças infecciosas agudas 

hemorragicas com disfunção renal (65), identificadas desde 1913 

na Asia e Europa (47) e da chamada sindrome pulmonar por 

hantavirus, identificada pela primeira vez em 1993, nos Estados 
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Unidos (62). 

Esses agentes, identificados a partir de 1976, foram 

considerados, em 1987, por resolução do Comitê Internacional de 

NomenclatUf~a de Bunyavil~idae, um novo gênel~o dessa família dos 

al~bov i I~US, 

(47) . No 

circulação 

47), sem 

por suas caracteristicas antigênicas e genéticas 

entanto, são vírus mantidos na natureza por 

entre mamíferos, especialmente roedores (38, 46, 

a intervenção de artrópodes (pelo menos até o atual 

estado de conhecimento). Sob o ponto de vista ecológico, não 

se enquadram na definição estabelecida pela Organização Mundial 

de Saóde para arbovirus, embora dentro do critério taxonômico 

constituam um gênero da família Bunyaviridae. 

A presença de hantavirus circulando em população humana, no 

Estado de São Paulo, é evidenciada por trabalhos realizados no 

Estado. 

Pesquisa realizada em 806 soros humanos coletados entre 1976 

e 1990, mostrou presença de anticorpos no ensaio 

imunoenzimatico, ELISA (enzyme-linked immunosol~bent assay), em 

16 amostras (2,0%). 126 dessas amostras eram de residentes da 

região do Vale do Ribeira. Dessas amostras, 11 (8,7%) 

apl~esentar'am ant i COI~pOS para hantav i I~US. Um dos soros testados 

apresentou altos titulos de anticorpos nesse teste e em teste 

de neutralização. Tratava-se de morador da zona rural que 

nasceu, sempre viveu no local e nunca viajou para fora do 

Estado de São Paulo (38). 

Recentemente, em 1993, observou-se a ocorrência de doença 

respiratória causada por hantavírus, em três moradores de zona 

rural de Juquitiba, município da area metropolitana de São 

Paulo, próximo ao Vale do Ribeira, com óbito em dois deles 
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(87). utilizando-se o ensaio imunoenzimãtico, realizou-se 

pesquisa de anticorpos em 49 comunicantes dos casos, e 

evidenciou-se a presença de IgM ou IgG para hantavirus em 

quatro deles (34). A pesquisa de anticorpos para hantavirus em 

60 amostras de soro coletadas naquela área em 1990 mostrou-se 

positiva em 30% dos soros, sugerindo a circulação do agente no 

local, anteriormente ao diagnóstico de doença humana (31). 

Tendo em vista o que foi apresentado pode-se concluir, que 

vàrios arbovirus patoglnicos para o homem circulam no Vale do 

Ribeira, alguns, inclusive, provocando casos de doença ou 

infecção inaparente. As caracteristicas da região, com àreas 

de floresta preservada, permitem sugerir que o fato de se 

residir na àrea constitua risco de contrair arboviroses, ainda 

maior quando o contato com a mata se dá por relações d~ 

trabalho (28, 53). 

Por outro lado, são escassos os estudos naquela região 

conduzidos em nócleos familiares na tentativa de esclarecer o 

papel da moradia e outras caracteristicas da familia na 

transmissão ou na aquisição de infecções causadas por arbovirus 

(40, 53). Particularmente, nenhuma pesquisa relativa a 

arboviroses foi feita at6 o presente na área da Estação 

Ecológica de Jur6ia-ltatins, com caracteristicas semelhantes ao 

resto do Vale do Ribeira. Esse local, onde a floresta tropical 

umi da permanece pl~at i camente pt~eservada, a 16m de abl~ i gat~ cel~ca 

de 300 familias, costuma receber, em finais de semana e 

feriados, população temporária estimada em 3 a 4 mil pessoas, 

atraida pelo turismo (67). A reserva apresenta ~ondições 

adequadas a um estudo f ami 1 i ar po i s seus mOI~adol~es const i tuem 

população praticamente homoglnea, econômica e culturalmente, 

com pouca mobilidade. 

S!lrvICD de Bthlioteca e Documentaçh 
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1.5 ENFOQUE DE RISCO 

O enfoque de risco nos estudos epidemio16gicos tem sido uma 

proposta de uso crescente, particularmente a partir da década 

de 70. O emprego desse conceito vai definir-se nos EUA na 

metade da década de 60 (1). 

Embora a anAlise de riscos tenha sido desenvolvida na 

prAtica epidemiológica especialmente para estudar fatores que 

condicionam a ocorrincia e evolução de doenças cr8nicas, tal 

abordagem atualmente tem aplicação ampla. O reconhecimento de 

que todos os processos de saúde e doença de uma população 

obedecem a múltiplas causas e de que estas derivam tanto das 

condições culturais, sociais e econ8micas quanto das 

caracteristicas fisicas e biológicas dos individuos e seu 

ambiente, tem levado a estender o uso do método a todo tipo de 

problemas, cr8nicos e agudos, incluindo os acidentes e as 

doenças infecciosas (75). 

1.5.1 Risco e dano 

Risco 

ocorrincia 

restrito, 

determinada 

relacionado 

refere-se, genericamente, à probabilidade de 

de algum evento indesejado (20). 

é definido como a probabilidade 

Num sentido mais 

dos membros de 

população desenvolverem uma dada doença ou evento 

à saúde em um periodo de tempo (1). Tambem define-

se risco como a probabilidade de que um dano ocorra num 

individuo no futuro (66). 

Dano pode ser definido como o problema de saúde ou resultado 

não desejAvel que se apresenta com maiores probabilidades num 

individuo ou grupo de individuos sujeitos a fatores de risco 
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(66). 

Dano e risco referem-se, neste trabalho, respectivamente, a 

infecções por arbovirus ou hantavirus (evidenciadas pela 

presença de anticorpos para esses agentes) e ã probabilidade de 

moradores de Area da Estação Eco16gica de Jurêia-Itatins no 

Estado de São Paulo apresentarem esse tipo de infecções. 

1.5.2 Fatores de Risco 

Fatores de risco são caracteristicas ou circunstâncias 

cuja presença estA associada a um aumento da probabilidade de 

que o dano venha a ocorrer, sem prejulgar se o fator em questão 

é ou não uma das causas do dano (75). 

Assim, conforme Backett e colo (3), fatores de risco podem 

ser causa ou sinais do evento indesejado. Entl~etanto, em 

qua 1 quer c i I~cunstânc i a e i nd i st i ntamente, devem sempt~e set~ 

observados ou identificados antes da ocorrincia daquele evento 

pl~enunci ado. 

Fatores de risco serão pesquisados, neste trabalho, entre 

caracteristicas dos individuos e de suas familias, associadas ã 

presença de infecções por arbovirus ou hantavirus, levando-se 

em consideração as condições de vida desses indiv~duos. 

Alguns autores (2, 3, 66), propõe propriedades para os 

fatores de risco permitindo a distinção conceitual entre 

aqueles caracterizados como causas e aqueles caracterizados 

como sinais ou indicadores de determinado dano. 
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a) Fatores de risco do tipo causal 

Critérios especificos para classificação dos fatores de 

risco como fator causal têm sido sugeridos por alguns autores 

(7, 75). Backett e colo (3) estabelecem que nem todas as 

caracteristicas associadas ao individuo tomam parte na cadeia 

da causalidade. Entretanto, as caracteristicas ligadas 

diretamente ao processo patológico são geralmente fatores 

causais, mesmo que não se conheça a via de ação. 

Os critérios propostos para garantia da associação causal 

entre o fator de risco e o dano pelos diversos autores 

consultados (3, 7, 75) não diferem em essência daqueles 

propostos classicamente por MacMahon em 1970 (58) e podem ser 

resumidos nas seguintes exigências: 

- Precedência do fator com respeito ao dano (a causa deve 

preceder, no tempo, o efeito). 

- Existência de forte associação do fator com o dano. 

- Consistência da associação em estudos repetidos. 

- Coerência dos resultados com o conhecimento existente. 

- Redução do dano quando se reduz a exposição ao fator de 

estudo. 

b) Fatores de risco do tipo não causal 

Tem sido enfatizado que uma caracteristica passa a 

constituir fator de risco quando existe "uma associação 
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estatistica, causal ou não, entre a presença dessa 

caracteristica e a ocorrência do dano" (75). Embora tal 

associação possa ser uma condição necessâria e suficiente para 

caracterizar o fator de risco, ela não ê suficiente, ainda que 

necessàl~ia, pat~a demonstt~al~ causalidade (fato,~ de I~isco do tipo 

causal). Assim, se i caracteristica associada não se puder 

correlacionar as propriedades listadas no item anterior, o 

fator de risco deverâ ser considerado como simplesmente "fator 

de I~iscotf (75), "fatol~ secundât~io" (58) ou, ainda, tffatol~es 

I~efletol~estf e "fatol~es distantes" (3). Em nossa l'ingua foi 

proposta a expressão fatores de risco do tipo 

"ind;cadol~es" (2). 

". .., 
SlnalS ou 

A natureza do fator de risco do tipo não causal pode ser 

melhor entendida a partir de exemplos. Plaut (75) cita o sexo 

as doenças cardiovasculares e Sackett e colo (3) 

exemplificam a pobreza e as dificuldades de transporte como 

fatores de risco refletores e distantes, respectivamente, para 

o risco gravidico. MacMahon & Pugh (58) justificam a 

possibilidade dessa forma de fator a partir das correlações 

estatisticas possiveis. Assim, se o evento A está associado i 

causa S, e o fator C associa-se i causa S, hâ correlação 

estatistica entre o fator C e o evento A, ainda que falte a 

causalidade. 

1.5.3 Mensuracão do Risco - Risco Relativo e Odds ratio 

Uma das medidas mais úteis e a medida do risco relativo (RR) 

que expressa a relação entre a incidência do dano entre os que 

apresentam o fator de risco e a incidência entre os que não 

apresentam o fatol~ em determinada população. Tt~ata-se de um 

indicador do grau de associação existente entre o fator de 
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risco e o dano (3). 

Uma outl~a medida de associação é o chamado odds ratio COR) 

ou "razão de produtos cruzados". Trata-se de uma I~azão entre 

os produtos cruzados da distribuição das células de tabelas de 

contingAncia que tema propriedade matematicamente demonstrãvel 

de aproximar-se do valor do risco relativo quanto mais rara for 

uma doença ou evento relacionado à saóde (1). Esta medida, 

utilizada para estudos do tipo caso-controle, também pode ser 

usada para estudos transversais em que o per10do de exposição 

ao risco é prolongado, como no presente estudo (45). 

Os valol~es do ,~isco t~elativo e do odds ratio estão sujeitos 

a regras de probabilidade estatistica e tem seus pr6prios 

limites de confiança (3). 

1.5.4 Sensibilidade e Especificidade 

Segundo Feinstein (17), os termos sensibilidade e 

especificidade foram introduzidos em 1948 pOI~ Yel~ushalmy para 

avaliar a eficiAncia de qualquer teste usado para confirmar ou 

afastar uma hipótese diagn6stica. 

As relaç5es entre o diagnóstico e os resultados do teste são 

organizadas em tabelas do tipo 2x2 nas quais a população 

submetida ao teste poderia ser dividida em quatro categorias: 

os verdadeiro-positivos (VP): individuos que têm a doença 

e nos quais o teste foi positivo; 

os verdadeil'o-negativos (VN): individuos que não têm a 

doença e nos quais o teste foi negativo; 
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- os falso-positivos (FP): individuos que não têm a doença e 

nos quais o teste foi positivo; 

- os falso-negativos (FN): indiv~duos que têm a doença e nos 

quais o teste foi negativo. 

A sensibilidade do teste seria o n~mero de casos 

verdade i I~amente 

confirmadamente 

positivos entre o nómero total de casos 

positivos pelo teste (VP + FN); especificidade 

ser i a o nómero de casos verdade i I~amente negat i vos entre o 

nómero total de casos confirmadamente negativos pelo teste (VN 

+ FP). 

Haverá maior sensibilidade quando houver menos 

negativos e haverá maior especificidade quando 

falso positivos. Galen e Gambino (25) 

houvel~ 

definem 

falso 

menos 

.esses 

pal~âmetl~os, j'"'espect i vamente como a "pos i t i v i da de na doença" e a 

"negatividade na saude". 

1.5.5 Valores Preditivos 

Os cálculos de valor preditivo foram introduzidos por 

Vecch i o (89) , em 1966. FOI~am suger i dos pal~a ava 1 i ar a 

eficiência de testes diagn6sticos quando empregados na 

população geral, em que a prevalência de determinado agravo em 

estudo e desconhecida. 

O valor preditivo pode ser calculado por duas proporções 

di st i ntas que recebem, respect ivamente, as denomi nações: va 1 Ot~ 

preditivo positivo e valor preditivo negativo. 
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a) Valor' pr'editivo positivo (VPP) 

o valor preditivo positivo (VPP) de um teste diagnóstico 

é a probabilidade de que uma pessoa com resultado positivo 

esteja doente. Ou seja, é a proporção de individuos doentes 

entt~e o tota 1 de i nd i v i duos que apt~esentam um resu 1 tado 

positivo. 

b) Valor pt~editivo negativo (VPN) 

O valor preditivo negativo (VPP) de um teste diagnóstico 

é a probabilidade de que uma pessoa com resultado negativo não 

esteja doente. Ou seja, é a proporção de individuos sadios 

entre o total de individuos que apresentam um resultado 

negativo. 

Os valores de predição são afetados pela prevalência. Dessa 

forma, mesmo testes que tenham alta sensibilidade e 

especificidade terão baixo valor preditivo positivo se a 

prevalência do agravo f8r pequena naquela população. 

1.5.6 Relação entre medidas de risco e valor preditivo positivo 

O fato de que o risco relativo e os parâmetros de 

eficiência de um teste diagnóstico sejam extraidos de uma mesma 

tabela do tipo 2x2 os tornam medidas inter-relacionãveis, porém 

não de mesma grandeza (4). 

Murphy (61) sugere a relação entre essas medidas para 

investigar novas interpretaç5es desses parâmetros. Assim, o 

autOt~ pt~opõe, por exemplo, o uso do valor preditivo positivo 
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para avalial~ a capacidade que alguns fatol~es de I~isco tel~iam de 

predizer danos numa população. 

Sob essa nova abordagem, valor preditivo positivo e valor 

preditivo negativo poderiam ser aplicados a caracteristicas de 

determinadas populaçSes e ser conceituados como: 

valor preditivo positivo (VPP) de um fator de risco' a 

probabilidade de que uma pessoa com a caracteristica venha a 

apresentar infecção por arbovirus ou por hantavirus. Ou seja, 

, a proporção de individuos que apresentem uma dessas infecçSes 

entre o total de individuos que apresentam a caracteristica. 

valor preditivo negativo (VPN) de um fator de risco' a 

probabilidade de que uma pessoa sem o mesmo não apresente 

infecções por arbovirus ou por hantavirus. Em outras palavras, 

é a P,~opo,.'ção de individuos que não apresentam essas infecções 

entre o total de individuos que não apresentam a 

caracteristica. 

A eficâcia de uma caracteristica para predizer o resultado 

dependerâ ,da PI~opo,~ção de associaçSes "verdadeil~as". Um fatol~ 

de pl~ed i ção "i dea 1" deve estal~ sempre assoc i ado com o resu 1 tado 

adverso quando estâ presente e nunca quando estA ausente. 

A seguir, apresenta-se exemplo da tabela adotada e as 

fórmulas utilizadas para os cAlculos: 
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Anticorpos para Arbovirus 
PI~esentes Ausentes 

--------------------------------------------------------
PI~esente a b a + b 

Caractel~ i st i ca 
Ausente c d c + d 

--------------------------------------------------------
a + c b + d 

a VP 
Sensibilidade (S) = ------- = ---------

a + c VP + FN 

d VN 
:Especificidade (E) = ------- = ---------

b + d FP + VN 

a VP 
Valor Preditivo Positivo (VPP) = ------- = ---------

a + b VP + FP 

d VN 
V~lor Preditivo Negativo (VPN) = ------- = ---------

c + d FN + VN 

Os ' cálculos de sensibilidade, especificidade e valores 

preditivos positivo e negativo das caracter1sticas individuais 

e - familiat~es de moradores do Bail~ro do Despt~aiado, mostl~arão 

sua 6apacidade como preditores da distribuição do dano. O 

conhecimento dessas capacidade de discriminação podel~ia 

auxiliar a prevenção de doenças porque permitiria, num primeiro 

momento, substituir o inquérito soro16gico por um levantamento 

'de dados populacionais, de mais fácil execução e com menor 

custo. Além do mais, como pl~editor'es, auxiliariam na prevenção 

de doenças definindo prioridades em ações de intervenção nas 

pl~ovâve i s populações infectadas. Tal procedimento foi 

uti 1 izado P.o'~ Bal~reto, para pl~edição de esquistossomose (4). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GERAIS 

a) Investigar fatores de risco individuais e familiares para 

infecções por arbovirus e hantavirus em familias 

residentes na êrea da Estação Ecológica de Jur6ia

Itatins, Vale do Ribeira, SP. 

b) Investigal~ car'actel~isticas individuais e familiares que 

possam ser utilizadas como fatores de predição para 

infecções por arbovirus e hantavirus. 

2.2 ESPECrFICOS 

a) Realizar pesquisa de anticorpos para arbovirus e para 

hantavirus na população residente no Bairro do 

Despraiado, Estação Ecológica de Jur6ia-ltatins, Vale do 

Ribeira,SP; 

b) Investigar as infecç5es recentes por arbovirus e 

hantavirus na referida população; 

c) Associar a presença e a ausência de anticorpos para 

arbovirus e para hantavirus às caracterisiicas dos 

individuos estudados para pesquisa de fatores de risco 

individuais para infecção por esses agentes; 
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d) Associar a presença e a ausência de anticorpos para 

arbov i t~US e para hantav~rus às caracter~sticas das 

familias estudadas para pesquisa de fatores de risco 

familiares para infecção por esses agentes; 
, 

e) Determinar sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo e valor preditivo negativo das caracte~isticas 

individuais em relação à presença de anticorpos para 

arbovirus e hantavirus; 

f) Determinar sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo e valor preditivo negativo das caracteristicas 

familiares em relação à presença de anticorpos para 

arbovirus e hantavirus; 

g) Determinar modelo probabilistico de infecção pOt~ 

arbovirus e hantavirus agregando os fatores de risco 

individuais encontrados, usando regressão logistica; 

h) Det et~m i nar' modelo probabilistico de infecção por 

arbovirus e hantavirus agregando os fatores de risco 

fami 1 iares encontr'ados, usando t~egt~essão logistica. 
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3. MATERIAL E METODOS 

3.1 CARACTERIZAÇAODA AREA ESTUDADA 

A Estação Ecológica de Jur~ia-Itatins (EEJI) que ocupa uma 

extensão de BO.OOO hectares, foi criada pelo Decreto-Lei 24.646 

de 20 de janeiro de 19B6. Localiza-se na Região do Vale do 

Ribeira, Estado de são Paulo, abrangendo parte dos Municipios 

de Iguape, Peruibe, Itariri e Miracatu. A figura 1 apresenta a 

locali~ação da Estação Ecológica de Jur~ia - Itatins no Estado 

de São Paulo. 

li 

/'lATO GROSSO DO SUL "INAS GERAIS ® 

SÃO PAULO 

PARANÁ 

Figura 1 - Localiza~ão da Estação Ecoldgica de Juréia-Itatins no Estado de são Paulo 
Fonte: Secretaria de Estado do "eio Albiente -SE"A - SP 
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Como parte do Sistema da Serra do Mar, a região e coberta 

por floresta 1atifoliada tropical ómida abrigando flora e fauna 

bastante diversificadas. A atuação humana sobre a cobertura 

vegetal na região tem sido intensa desde longa data, 

utilizando-se os terrenos para atividades agricolas e pastoris. 

Entretanto, face ao difici1 acesso, as Areas de encosta 

sofreram alterações menos intensas verificando-se que a 

cobertura vegetal atinge Areas apreciAveis dominando a paisagem 

local (23). 

A pesquisa foi realizada no Bairro do Despraiado, municipio 

de Iguape, distante cêrca de 25 quilômetros do municipio de 

Pedro de Toledo. O Bairro do Despraiado, um dos nócleos 

habitados da reserva ecológica, observa as caracteristicas 

descr'itas acima. 

As condições da estrada que leva ao Bairro e que pa~te de 

Pedro de Toledo, são ruins e dificultam o acesso ao local. A 

estrada, não pavimentada, não dispõe de manutenção 

sendo bastante acidentada em alguns trechos. E 

pel~manente 

entl~ecortada 

por· rios de maior ou menor magnitude que em epocas de chuvas 

não permitem aos moradores atravessA-los. 

o transporte coletivo circula no Bairro apenas uma vez por 

semana. As crianças mais velhas, que estudam em Pedro de 

Toledo, andam cerca de 3 a 4 quilômetros diariamente para tomar 

o ôn i bus no loca 1 chamado O i v i sor. A pal~t i I~ desse ponto da-se 

o escoamento da produção de bananas de fazenda próxima e a 

estrada apresenta melhores condições de trAfego pois recebe 

manutenção mais frequente. As dificeis condições de acesso 

explicam a pouca mobilidade dos moradores. 
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3.2 CARACTERJSTICAS DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

Fot~am t~ea 1 i zadas sete v i agens ao Ba i t~t~o do Despt~a i ado pat~a a 

coleta de material biológico e para o preenchimento das fichas 

individuais e fami 1 iat~es. A coleta de matet~ial biológico foi 

realizada nas três primeiras viagens em 1990, sendo que 94,0% 

das amostt~as foi coletada na pt~imeit~a viagem no mes de abri 1. 

Nas demais viagens, em 1991, 1993 (duas viagens) e 1994 foi 

feita coleta complementar de dados com preenchimento de fichas. 

Nesse per iodo, viviam na ârea da Estação Ecológica cerca de 

300 fami1ias num total aproximado de 1200 pessoas, incluindo 70 

funcionários. No Bait~ro do Despraiado, na época, estavam 

cadastradas junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

SEMA, 76 familias totalizando 293 mOt~adores, sendo 162 homens e 

131 mulhet~es. 

optou-se por estudar o universo da população. No entanto, 

não foi possivel coletar material biológico nem preencher 

fichas de todos os individuos devido às dificuldades observadas 

no loca 1 . 

Além do temor natura 1 em doat~ sangue, as pessoas d i t~ i gem-se 

cedo para os locais de trabalho os quais são dispersos e de 

dificil acesso. Para chegar a esses locais e a algumas das 

residências são necessárias longas caminhadas com a travessia 

de pequenos rios e tr~lhas. O melhor horário para a pesquisa é 

o hOt~ár i o de a 1 moço, quando vo 1 tam para casa. Entt~etanto, como 

as residências localizam-se afastadas umas das outras só é 

possivel contactar poucas pessoas nesse intervalo. 



Dur'ante as viagens tambem obser'varam-se 
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f,"equentes 

intercorrências relacionadas às chuvas, que tornam o local 

intransitavel, e a problemas mecânicos com os veiculos, em 

decorrência das condiç5es precarias da estrada. 

For'am coletados soros de 182 morado,"es e for'am pt"eenchidas 

173 fichas individuais. Esses morado,"es pertenciam a 58 

familias das quais foram preenchidas 55 fichas. 

3.3 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DO INQUERITO POPULACIONAL 

As informações referentes às pessoas investigadas foram 

registradas em fichas pr'eenchidas em entrevista que dor avante 

serão chamadas formularios. O formulario para essas 

entrevistas foi preparado por equipe da Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente - SEMA e por pesquisadores da Faculdade de Saude 

Publica da Universidade de São Paulo. O objetivo dessa coleta 

de dados foi caracterizar a população residente no Bairro do 

Despraiado. O formulario individual original e apresentado no 

Anexo 1. 

Do fo,"mulario original foram utilizadas as informações 

referentes à população em estudo, em especial ao seu 

relacipnamento com o meio ambiente e com possiveis fatores de 

risco para infecções causadas por arbovirus e hantavirus. 

Pa,"a ana 1 i se, as caracter' i st i cas i nd i v i dua i s foram agrupadas 

em: caracteristicas gerais dos individuos, situação 

ocupacional, situação da saude e relação com o meio ambiente. O 

quadro 1 apresenta as informações extrai das do formulàrio 

individual de interesse para este trabalho. 
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entrevistas a individuos 
Despraiado - EEJI, em 1990, 

de possiveis fatores de 
infecç3es causadas por 

Quadro 1 - Informaç3es obtidas em 
residentes no Bairro do 
utilizadas para anAlise 
risco e de predição de 
arbovirus e hantavirus 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Identificação do Individuo 

- Idade 
- Sexo 
- NatUt~a 1 idade 
- Estado Civil 
- Escolaridade 
- Tempo de Residência no Despraiado 
- Residência Anterior 

B. Situação Ocupacional 

- Ocupação Atual 

C. Situação da Saúde 

- Antecedente de encefalite 
- Antecedente de transfusão de sangue e hemoderivados 
- Antecedente de vacina de febre amarela e de encefalite 

D. Relação com o meio ambiente 

- Frequência com que entra na mata 
- HorArio em que entra na mata 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As infecç3es por arbovirus e por hantavirus têm hist6rias 

naturais diferentes, com diferentes modos de transmissão e 

d i fet~entes reservat6rios. Por isso, as associações para 

pesquisa de fatores de risco e de predição para essas infecç3es 

fot~am realizadas separadamente. Caso a anAlise desses fatores 

de risco tivesse sido feita sobre uma base de dados comum, 

haveria o risco de se obter falsas associaç3es. 

Para a anAlise de associação entre idade e infecção por 

arbovirus adotou-se a idade de 14 anos como ponto de corte pois 
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se observou, nos formulários, que a partir dessa idade os 

individuos declaram-se lavradores, estando, portanto, mais 

expostos aos mosqu i tos vetores por' suas f~e 1 ações de traba 1 ho. 

Para hantavirus adotou-se o mesmo ponto de corte. 

o cálculo de associação entre estado civil e infecção por 

arbovirus e hantavirus foi realizado adotando-se como ponto de 

corte a idade de 18 anos porque verificou-se que não havia 

individuos casados com idade inferior a essa. Essa população 

foi dividida entre casados/viúvos e solteiros. 

Para estudar associação entre tempo de residência no Bairro 

do Despt~aiado e infecções pOt~ arbovirus adotou-se 10 anos como 

ponte de cOf~te. Pessoas que v i vem há ma i s tempo no loca 1 

tet~ i aOl ma i or chance de expos i ção, portanto I a popu 1 ação f o i 

dividida em quem vivia no local há ate 10 anos e quem vivia há 

ma i s d,e 10 anos. 

de Para observar possivel associação entre o grau 

escolaridade e infecção por arbovirus construiu-se tabela na 

qual foram agt~upadas as categorias sem escolaridade e pl~imario 

incompleto em comparação aos demais niveis de instrução porque 

73,3% das pessoas estudadas pertencia às duas primeiras 

categorias. 

optou-se por avaliar uma p~ssivel relação entre antecedente 

de transfusão sanguinea e infecção por arbovirus pois essa 

informação constava do formulario para a pesquisa de outras 

doenças transmissiveis. 

A questão sobre antecedente de vacinação para encefalite foi 

introduzida no instrumento porque durante a epidemia pelo 

arbovirus Rocio uma vacina produzida pelo Instituto Butantan 
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foi aplicada, em estudo preliminar, em grupo de moradores do 

Vale do Ribeira (55) o que poderia influenciar o re~ultado 

f i na 1 • 

Embora o horãrio de entrada na mata seja uma importante 

variãvel no estudo de fatores de risco para infecções por , 

arbovirus, optou-se por não avaliã-la porque as respostas não 

forneceram confiabilidade pelos seguintes motivos: 

1. A opção de resposta "entrar na mata à noite" estaria 

subestimada, uma vez que a atividade realizada nesse horârio i 

a caça, proibida dentro da ãrea da reserva ecológica, tendo as 

pessoas omitido essa informação. Outra atividade ilegal na ãrea 

da estação mas exercida com frequência i a extração de palmito, 

que ao contrârio do presumido, quando se esperava que fosse 

t~ea li zada tambim à noite, i realizada pela manhã. Os 

individuos saem de casa por volta das 6:00 horas expondo-se aos 

vetores em horârio de grande atividade dos mesmos e retornam 

por volta de 12:00 ou 13:00 horas, pois alim de se tratar de 

atividade cansativa i muito lucrativa com pouco tempo de 

trabalho. O dado da expos i ção nesse horâr i o tambim estat~ i a 

subestimado pela omissão de informação. 

2. Como não foi realizado pri-teste do instrumento utilizado, 

observou-se confusão nas noções de "ao amanhecer" e "ao 

entardecet~" , não permitindo saber se para as pessoas 

entrevistadas essas variâveis referiam-se aos horârios de 

crepusculo. Apurou-se, junto aos guarda-parques, funcionârios 

da SEMA que trabalham na Reserva, que as pessoas se dirigem ao 

traba 1 ho nas plantações pOt~ vo 1 ta de 7 horas e retornam "pouco 

antes de escurecer", por volta das 18:00 horas no inverno ou 

19:00 horas no verão. Esse dado leva a crer que as opções de 

resposta "ao amanhecer", "dut~ante o dia" e "ao entardecet~", 
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oferecidas no formulArio, não estariam revelando uma realidade 

de fato. 

Para hantavirus foram pesquisadas as mesmas caracteristicas 

como possiveis fatores de risco, à exceção de transfusão 

sangu1nea, porque não hA, na literatura, nenhuma referência a 

transmissão ocorrida por essa via. 

Também foram realizadas entrevistas para obtenção de dados 

referentes ao nucleo familiar. Assim, além do individuo, 

também a familia foi considerada, neste trabalho, uma unidade 

epidemiológica no estudo de possiveis riscos para infecções por 

arbovirus e por hantavirus. 

o formulArio familiar, apresentado no Anexo 2, foi preparado 

pela mesma equipe e dele foram extraidas as informações 

pertinentes à pesquisa de infecções por arbovirus e por 

hantavirus e à caracterização social e economica das familias 

residentes no Bairro do Despraiado, as quais estão apresentadas 

no quadro 2. 

Para anAlise, as caracteristicas familiares foram agrupadas 

em: caracteristicas da moradia, caracterização cultural, 

contacto com reservatórios e vetores. 
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Quadro 2 - Informações obtidas em entrevistas às familias 
residentes no Bairro do Despraiado - EEJI, em 1990, 
utilizadas para analise de possiveis fatores de 
risco e de predição de infecções causadas por 
arbovirus e hantavirus. 

=============================================================== 
A. Caracteristicas da Moradia 

- Tipo de Construção 
- Tipo de Cobertura 
- Presença de Anexos 

B. Caracterização Cultural 

- Religião e sua pratica 

C. Contacto com Reservatorios e Vetores 

- Ct~iação de Animais Domesticos 
- Presença de Ratos e Insetos no Domicilio 
- Pt"'esença de Animais Silvestres (tatús e gambas) no 

Peridomici 1 io 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decidiu-se analisar a pratica da religião como um possivel 

fator de risco para infecções por arbovirus porque no Bairro do 

Despraiado existe um templo da Igreja Pentecostal no qual os 

serviços religiosos são realizados duas vezes por semana, aos 

sabados e domingos, das 19 às 21:30 horas. 

Nesse horario ha grande atividade de mosquitos, possiveis 

vetores de arbovirus, especialmente nos meses em que e 

instituido o horârio de verão, durante os quais ocorrem chuvas 

frequentes e observa-se aumento do número de mosquitos devido 

ao aumento do número de criadouros. 

Pensando na exposição dos praticantes da religião 

pentecostal quando se dirigem aos cultos, em geral à pé, optou-



se por trabalhar apenas duas categorias: 

pentecostal praticante ou não. 
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se a familia é 

Da analise de associação entre infecção por arbovirus em 

a 1 guin membl~o da fami 1 i a e pràt i ca da I~e 1 i g i ão pentecosta 1, 

foram excluidas duas familias que afirmaram ser pentecostais 

não praticantes. A análise de suas entrevistas mostrou que se 

tratava, provavelmente, de praticantes não regulares devido à 

idade: em um dos casos um dos membros da familia tinha. 65 anos 

de i dade e outl~O tinha 68 e na segunda f am i 1 i a ambos tinham 

mais de 85 anos de idade. Como o risco de exposição aos 

vetores não seria semelhante ao de outros praticantes, optou-se 

por exclui-los da associação. 

A principio optou-se por analisar separadamente a forma como 

as galinhas el~am criadas, se confinadas ou soltas pal~a obsel~val~ 

se a maneira de criação estaria associada à transmissão de 

arbovirus no Bairl~o do Despraiado. Após as viagens de campo e 

conhecendo-se melhor a área, verificou-se que não existia 

diferença entre as formas de criação. Durante o dia as aves 

eram criadas soltas mas frequentavam os domicilios e à noite 

para não serem atacadas por outros animais, eram recolhidas em 

cercados muito próximos às casas, às vezes até dentro das 

mesmas, atuando quase como animais-sentinela. Assim, analisou

se apenas o fato das fami 1 ias cl'iarem gal inhas, independente da 

forma de fazê-lo. 

Em estudo sorológico realizado em galinhas na área da 

Estação Ecológica de Juréia-Itatins, foi.observada presença de 

anticorpos neutralizantes para o virus da encefalite equina do 

leste (33). Devido a esse achado foi realizada análise de 

associação especifica entre a presença de galinhas e anticorpos 

para esse agente em moradol~es do domi c i 1 io. 
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Da mesma forma, estudos sorológicos realizados em aves 

domesticas durante a epidemia pelo arbovirus Rocio revelaram a 

presença de anticorpos para o agente em 7,3% [7/96] das 

galinhas e 25,0% (1/4] dos patos testados (53). Por isso, 

optou-se 

Despraiado 

ant i cor'pos 

associação. 

por ana 1 i sal~ 

(galinhas, 

a criação de 

patos e pel~us) 

para o virus Rocio, para 

aves domesticas no 

com a presença de 

avaliar possivel 

Também foram realizadas anAlises de associação especificas 

entre a presença de anticorpos para os arbovirus das 

encefalites equinas do leste e venezuelana e a criação de 

equinos, importantes reservatórios desses agentes. Como foi 

mencionado anteriormente, no Estado de são Paulo, o virus EEE 

foi isolado de equinos em epizootia Ocot~t~ida em 1937, no 

municipio de Tatui (12). Na região do Vale do Ribeira, 

entretanto, esse agente nunca foi isolado de equinos, embora 

tenha sido isolado, na região da Mata Atlântica, de aves e 

roedores silvestres, marsupiais (50) e mosquitos vetores (11). 

o envolvimento de roedores silvestres no ciclo de manutenção 

do arbovirus Rocio na natureza foi sugerido por Lopes e 

colaboradol~es (53) quando observaram a presença de anticorpos 

hemag 1 ut i nantes par'a esse agente em 31,8% (7/22] de espec imes 

testados. Recentemente, Pereira e colaboradores, verificaram a 

presença desses anticorpos, reação monotipica, em um roedor 

proveniente do Vale do Ribeira (68). Para verificar o possivel 

envolvimento desses animais na infecção pelo virus Rocio , 

optou-se por construir tabela de associação especifica. 

Anticorpos hemaglutinantes para o subtipo 1F do complexo da 

encefalite equina venezuelana, reação monotipica, foram 

observados em 1,7% (5/302] de roedores do Vale do Ribeira, 
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(68). Como as residancias do Bairro do Despraiado são 

localizadas muito próximas à mata e não foi possivel determinar 

se as espécies de roedol~es que fl~equentam o domici 1 io são 

silvestres ou domiciliadas, optou-se por construir tabela de 

associação para verificar um possivel envolvimento desses 

animais com infecção pelo vi,~us VEE. 

o virus da encefalite de st. Louis (SLE) foi isolado de 

roedores silvestres em região pr6xima ao Vale do Ribeira (52) 

e, recentemente, observou-se presença de anticorpos 

hemaglutinantes, reação monotipica, para esse agente em três 

espécies de roedores silvestres provenientes daquela região 

(68). Pelas mesmas razões descritas para o virus VEE, de 

proximidade das residancias à mata e pela não identificação dos 

roedores presentes no domicilio, foi realizada anAlise de 

associação entre a presença de ratos nas moradias e a presença 

de pessoas da familia infectadas pelo virus SLE. 

Tamb~m o virus da encefalite equina do leste jA foi isolado 

de roedores silvestres em região pr6xim~ ao Vale do Ribeira 

(50). Pelas 

pl~OX imi dade 

razões descritas nos parâgrafos anteriores, 

das residancias à mata e da não identificação 

de 

das 

espécies de roedores que frequentam os domicilios, construiu-se 

tabela de associação especifica para verificar a relação entre 

a presença de ratos na moradia e a infecção pelo virus EEE nos 

moradores da mesma. 

o Bairro do Despraiado é dividido em 60 âreas nas quais 

existem de uma a tras casas de membros de uma mesma familia. 

Conhecendo-se o local verificou-se que essas casas são pr6ximas 

e que os moradores circulam bastante entre elas. Verificou-se 

que os animais domisticos também frequentam as casas pr6ximas, 

mesmo pertencendo a uma determinada familia. Por essa razão, 
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para as caracter1sticas "criar cachorros", "criar passarinhos", 

"criar gatos", "criar porcos", "criar galinhas", "criar patos 

e/ou perus", "criar bovinos", "criar equinos", "ter tatús no 

peridomicilio" e "ter gambas no peridomicilio", foi pesquisada 

que a caracteristica era estendida às demais associação 

fami lias 

em 

da area, ou seja, se apenas uma delas relatou possuir 

galinhas, considerou-se que as outras tambem criariam, porque 

as aves são mantidas soltas e os moradores de todas as casas da 

area estar i am expostos à presença desse reservat6t~ i o. O mesmo 

se refere a suinos, bovinos e equinos. 

Algumas das caracteristicas associadas à presença de 

por arbovirus também foram associadas à presença de 

por hantavirus. Assim sendo~ os tipos de construção 

cobertura foram analisados porque poderiam estar 

infecções 

infecções 

e de 

facilitando a presença de roedores na moradia. Da mesma forma, 

a presença de anexos, contiguos à casa, como galinheiro, paiol 

e chiqueiro também seriam um atrativo à presença desses 

animais. 

Em investigação posterior, junto aos guarda-parques, apurou

se que alguns moradores criam suinos em "mangueirão", um grande 

curral, e s6 confinam os animais em chiqueiros pouco antes do 

abate. Na região não se criam porcos totalmente soltos pois 

existe risco dos animais invadirem lavouras vizinhas. 

A pratica da religião pentecostal também foi associada à 

presença de anticorpos para hantavirus porque a Igreja do 

Bairro do Despraiado localiza-se pr6xima à mata. Por'tratar-se 

de local de concentração regular, se pressupôs que os 

individuos poderiam se infectar pela presença de excretas de 

roedores silvestres que frequentassem aquele ambiente. 



36 

A infecção por hantavtrus está associada à presença de 

roedores no domicilio (38, 46, 47) e, por esse motivo, optou-se 

por observar a relação existente entre essa caractertstica e 

presença de anticorpos para esses agentes. 

A associação com a presença de galinhas, cães e porcos 

também foi investigada pois jâ foram observados anticorpos para 

hantavirus nesses animais (86). 

A associação 

transmi t i da pOI~ 

co 1 aboradol~es e 

hâbito de criar gatos 

jâ foi sugerida por 

(63). O papel dos 

entre o 

hantavirus 

pOI~ Nowotny 

e doença 

XU (91) e 

gatos como 

reservatório de hantavirus ainda não é bem definido, e alguns 

autores sugerem que o contato intimo desses animais com o homem 

merece consideração nos estudos de transmissão desses agentes. 

Hantavil~us jâ fOI~am isoladados de gatos (56) e também foi 

observada alta prevalência de anticorpos para esse agente 

nesses animais domésticos (86). 

Nio foram preenchidos 9 for~ulârios individuais e 5 

formulários familiares. Em pesquisa posterior apurou-se que 

essas fami 1 i as hav i am mudado do Ba i I~ro do Despl~a i ado dev i do a 

litigio das propriedades ocupadas. Desses individuos apenas foi 

possivel resgatar dados referentes a idade e sexo. Também nio 

foi possivel recuperar informações que faltavam em alguns dos 

formulários preenchidos pelo mesmo motivo de mudança, fazendo 

com que algumas tabelas de associação apresentem valores 

diferentes no total. 

Com as infol~mações obtidas dos formulâl~ios, foram ériados um 

banco de dados individual e um familiar, utilizando-se o 

programa de computador Epi-Info versão 5.01 (16). 
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3.4 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA DE ANTICORPOS 

Após obtenção ver'ba 1 de consent imento dos moradores do 

Ba i rt"O do Despra i ado para co 1 eta de sangue, as amostras foram 

coletadas por punção venosa. O soro foi separado no local: 

deixou-se o sangue coagular naturalmente e, a seguir, 

centrifugou-se a 740 x g, por 10 minutos, para separar o 

coâgul0 do soro. 

o material foi mantido em geladeira, sendo transportado para 

Labot"atório da Faculdade de Saúde Públ ica acondicionado em 

. caixa de isopor e mantido resfriado em gelo comum. As amostras 

foram conservadas em freezer a - 200 C. 

Uma aliquota do material foi liofilizada para remessa ' 

ulterior processamento em Laboratório da Unidade de Pesquisa de 

Arbovirus da Universidade de Vale (YARU), nos Estados Unidos da 

América. Foram realizados testes de inibição de hemaglutinação 

(IH), neutralização com redução de placas e imunofluorescência 

indireta (IFI). 

Foram pesquisados anticorpos para os virus da Encefalite 

Equina do Leste (EEE), Encefalite Equina do Oeste (WEE), 

Encefalite Equina Venezuelana (VEE), Encefalite de st. Louis 

(SLE), Rocio (ROC), Ilhéus (ILH) e Hantavit"us. 

Foi testada apenas uma amostt"a de cada mor'adot", não havendo 

segunda amostra. 

Para observar a presença de anticorpos para os virus 

citados, à exceção dos hantavirus, as amostras foram submetidas 

preliminarmente ao teste de inibição de hemaglutinação, segundo 
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os procedimentos descritos por Clark & Casals (13). Quando 

observada a presença de anticorpos utilizando-se a tecnica IH, 

os soros foram submetidos ao teste de neutralização com redução 

de placas (21). 

Para a pesquisa de anticorpos para hantavirus, utilizou-se a 

técnica de imunofluor0sc~ncia indireta pois era o teste 

utilizado naquele laboratório com fins de triagem para esses 

agentes. Os SOt~OS que apresentaram positividade para 

anticorpos nesse teste, foram posteriormente submetidos ao 

testeimunoenzimatico - ELISA - Enzyme-linked immunosorbent 

assay, para pesquisa de anticorpos IgG, segundo os 

procedimentos descritos por Lee e colaboradores (48). Os soros 

que apresentaram ant i COt~pos para Roc io, I LH, VEE, EEE e 

hantavirus foram posteriormente submetidos à pesquisa de 

anticorpos da classe IgM utilizando-se a técnica de MAC-ELISA -

Immunoglobulin M antibody capture enzyme-linked immunosorbent 

assay, descrita por Monath e colaboradores (59). Os testes' 

imunoenzimaticos foram realizados no Laboratório de Testes 

Imunoenzimaticos do Departamento de Epidemiologia da Faculdade 

de Saude Publica da Universidade de são Paulo. 

Descreve-se, a seguir, as técnicas empregadas: 

a) Inibição de Hemaglutinação 

das amostras: para remoção de inibidores de 

hemaglutinação não especificos e porque, frequentemente, os 

sot~os apresentam aglutininas pat~a hemacias de ganso~ que são' 

ut i 1 i zadas no teste, as amostt~as foram preparadas antes da 

analise. optou-se pe 1 a extração desses i ntet~ferentes com 

acetona seguida pOt~ adsorção com hemacias de ganso. 
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Neste procedimento o soro foi diluido 1:10 com solução 

salina 0,85% e deixado em banho de gelo; 12 volumes de acetona 

gelada foram adicionados aos tubos os quais foram agitados 

vigorosamente e, depois, centrifugados a 358 x g por 1 a 2 

minutos, sendo a acetona, então, descartada. Mais 12 volumes 

de acetona gelada foram colocados nos tubos que foram deixados 

por mais 5 minutos no banho de gelo. Depois disso, procedeu-se 

a nova centrifugação dos tubos por 10 minutos a 358 x g; 

novamente a acetona foi descartada e os anticorpos foram 

desidratados com auxilio de bomba de vacuo. 

Depois de secos, os anticorpos foram rehidratados com 

solução tampão salina-borato pH 9,0 (Anexo 3). 

A cada tubo adicionou-se 1 gota da suspensão de hemacias de 

ganso pr~viamente tratadas; os tubos foram deixados em banho de 

gelo .por 20 minutos e agitados a cada 5. Após esse periodo 

foram centl~ifugados pOI~ 10 minutos a 358 x g. 

Os anticorpos, presentes no sobrenadante, foram retirados 

com pipeta do tipo Pasteur e colocados em pequenos ft~ascos. 

Esses anticorpos, na diluição 1:10, estavam prontos para ser 

usados no teste. 

Preparo das hemacias de ganso: as hemacias fOI~am colocadas 

em tubo de ensaio com quantidade suficiente de s01ução tampão 

dextrose veronal gelatina - DGV - pH 7,0 (Anexo 3). Os tubos 

foram centrifugados a 358 x 9 por 5 minutos. Esse procedimento 

foi repetido por mais duas vezes, até o sobrenadante ficar 

translócido. 

A quantidade de c~lulas presentes no tubo de ensaio foi 

ressuspendida a 8% com solução tampão DGV. 
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~A~n~t~i.g~e~n~o~s~ __ ~u~t~i~l~i~z~a~d~o~s~: como foi comentado anteriomente, 

testes de inibição de hemaglutinação foram utilizados para 

pesquisa de anticorpos para os virus EEE, WEE, VEE, SLE, ROC e 

ILH. Os antigenos EEE, VEE e ROC foram preparados a partir de 

cepas virais isoladas no Vale do Ribeira; o antigeno WEE foi 

produzido a partir de virus isolado no Rio de Janeiro. O 

antigeno SLE foi preparado a partir de virus isolado nos 

Estados Unidos e o antigeno ILH a partir da cepa original, 

isolado em Ilheus, Brasil. 

Osantigenos empregados no teste pertenciam aos estoques do 

YARU e hav i am s i do extt~a i dos com eter e acetona segundo a 

tecnica de Clark e Casals (13). 

Resumidamente, camundongos de 1 a 6 dias de vida (a idade 

depende do periodo de incubação viral) foram inoculados 

intracerebl~almente com 0,02 ml de uma diluição 10-2 de uma 

preparação estoque de cerebro de camundongos recem-nascidos 

infectados. 

Quando os animais começaram a morrer ou a manifestar sinais 

de doença, os cerebros infectados foram extraidos com seringa. 

Foram posteriormente homogeneizados com acetona gelada. Esse 

homogeneizado foi centrifugado por 5 minutos a 290 x g em 

centrifuga refrigerada a 40 C. O sobrenadante foi eliminado e 

o sedimento ressuspenso com acetona no volume original. O tubo 

foi agitado vigorosamente e deixado em banho de gelo por 20 

minutos. O procedimento de centrifugação com a acetona foi 

repetido outras 3 vêzes a cada 20 minutos; foi realizado uma 

vez com partes iguais de acetona e eter e duas vezes s6mente 

com ater. O sedimento final foi seco e depois rehidratado com 

2 ml de solução salina gelada a 0,85% para cada grama original 

de cerebro. Após passar uma noite em banho de gelo a suspensão 
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foi centrifugada por 1 hora a 8944 x g. O sobrenadante era o 

antigeno o qual foi posteriormente liofilizado e mantido à 

temperatura de - 200 C. 

Titulacão do antigeno: todos os novos lotes de antigeno 

utilizados nos testes foram previamente titulados e tambem foi 

obser'vado o pH no qual apl~esentavam melhol~ atividade. 

Os antigenos foram diluidos à partir de 1:10 com solução 

tampão salina borato mais fração V de albumina bovina a 0,4% 

(Anexo 4). Este diluente foi utilizado para diluir antigenos e 

anticorpos. 

Os antigenos foram testados em microplacas de 96 cavidades 

(Laboratórios Dynatech). Iniciou-se com diluição 1:10 ate 

1:640 e deixou-se também uma coluna para servir de controle. A 

cada ~avidade foram adicionados 25 ul de cada diluição, exceto 

na coluna controle, e mais 25 ul do diluente para completar o 

volume. 

Foram colocados, em tubos de ensaio, 2,3 ml de diluentes 

para ajustar os antigenos aos pHs 5,8, 6,0, 6,2, 6,4, 6,6 e 6,8 

(Anexo 3). Depois foram adicionados 200 ul de hemacias de 

ganso lavadas a cada tubo; 50 ul dessa mistura foram 

acrescentados a cada diluição do antigeno viral. Foi utilizada 

uma fileira da microplaca para cada pH. 

As celulas foram deixadas à temperatura ambiente, para 

sedimentar, por 30 minutos até a leitura. 

Teste IH: após a titulação do antigeno, observou-se o pH 

ótimo para o teste e ajustou-se a diluição do antigeno para 8 

unidades (quantidade de antigeno que reage com as hemácias de 
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ganso) . Foi considerado como o melhor pH para o teste aquele 

em que as células não aglutinavam. 

Os testes 

cavidades; 25 

também 

ul 

foram realizados em microplacas 

dos soros préviamente preparados 

de 96 

foram 

adicionados às cavidades em diluições de 1:10 até 1:640. Também 

foi deixada uma coluna de controle com anticorpo diluido 1:10. 

Adicionou-se 25 ul do antigeno a cada cavidade, exceto à coluna 

contr'o 1 e. As placas foram i ncubadas por 1 hora a 370 C em 

camara umida. Após esse per iodo foram adicionados 50 ul das 

hemacias de ganso preparadas com o diluente do pH selecionado a 

cada cavidade. A leitura do teste foi feita depois de 30 

minutos. 

b) Teste de Neutralização com Redução de Placas 

Cyltura de células: para os testes foram usadas células 

Vero, de rim de macaco verde africano. As culturas celulares 

foram mant i das em frascos de po 1 i est ÍJ"eno própr ios para 

cultut"'as de tecido, de 150 cm3 (CORNING). Usou-se pal~a 

manutenção das células o meio minimo essencial - MEM, contendo 

sais de Earle (Laboratórios GIBCO), 5% de soro bovino fetal 

inativado pelo calor (Laboratórios GIBCO), 1% de L-glutamina -

200mM (Laboratórios GI BCO), 1% de so lução de 

penicilina/estreptomicina/anfotericina B (10.000 unidades/ml de 

penicilina G sodica, 10.000 ug/ml de sulfato de estreptomicina 

e 25 ug/ml de anfotericina B como fungizona (Laboratórios 

GIBCO) e 2% de uma solução a 7,5% de bicarbonato de sódio 

(Laboratórios GIBCO). As celulas foram incubadas numa 

atmosfera de 5% de C02 a 370 C. 
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As culturas foram repicadas semanalmente ao mesmo tempo em 

que se prepararam as placas para o teste de neutralização. Esse 

procedimento foi todo realizado em fluxo laminar. Descar'tou-se 

o meio de crescimento e as ce1ulas foram lavadas com solução 

tampão salina-fosfato - PBS - pH 7,4 contendo vermelho neutro 

(Anexo 3) por duas vezes. Esse procedimento é necessàrio para 

remover as proteinas sericas do frasco uma vez que estas 

neutr'a 1 i zam a tl~ i ps i na, imped i ndo as cé 1 u 1 as de destacaram-se 

das paredes do recipiente. 2,5 m1 de uma solução tripsina-EDTA 

(0,5% TI~ipsina:5,3mM EDTA.4Na em salina - Laboratórios GIBCO) 

foram, então, adicionados à camada de células. O frasco foi 

deixado alguns minutos à temperatura ambiente para que as 

células se desprendessem da parede. Aproximadamente 7 m1 do 

meio do crescimento foram adicionados a seguir para resuspender 

as ce1u1as desprendidas e para inibir a ação da tripsina. 

Com uma pipeta de ponta fina as células foram forçadas 

contra a parede do frasco por 10 a 20 vgzes para romper os 

ag1 omel~ados ce 1 u 1 ar'es. As ce 1 u 1 as foram então contadas e a 

suspensão ajustada para conter 120.000 ce1u1as/m1. Para formar 

novos frascos, 2 ml dessa suspensão foram colocados em frascos 

contendo apl~oximadamente 50 m1 do meio de crescimento e 

incubados a 370 C em uma atmosfera de 5% de C02. 

Usou-se para o teste placas de 24 cavidades com tampa 

(Lynbro). A cada uma dessas cavidades foram adicionados 1,5 m1 

da suspensão ce 1 u 1 ar. As placas foram i ncubadas a 370 C em 

atmosfera de 5% de C02. Após 48 a 72 horas as camadas 

ce 1 u 1 al~es estavam pl~ontas pal~a o uso. 

Titulacão dos virus: foram utilizados os seguintes virus, 

pertencentes à coleção do YARU: SLE - Partonj 11heus cepa 

original; VEE - SPAn 107237; EEE - SPAn 111191 e Rocio - SPH 
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Foram feitas diluições dos mesmos que variavam de 10-1 

Como diluente utilizou-se PBS com 5% de soro bovino 

fetal e 1% de penici 1 ina/estreptomicina. As di luições fOI~am 

feitas em bandejas mantidas sempre sobre gelo. 

A titulação foi realizada em placas de 24 orificios com 

monocamada de ce1u1as Vero; 0,1 ml das diluições virais foram 

inoculados aos orificios, sendo utilizados dois orificios para 

cada diluição do virus. 

A placa foi incubada por 1 hora a 370 C numa atmosfera de 5% 

de C02 e agitada suavemente a cada 15 minutos. O inóculo foi 

desprezado após essa fase de adsorção às celulas e às mesmas 

foi adicionado 1,5 ml de meio de cobertura com goma tragacanth 

(Anexo 3). As placas foram i ncubadas a 370 C com 5% de C02 pOI~ 

alguns dias quando o meio de cobertura foi substituido por um 

meio sólido contendo agar na composição (Anexo 3). A 

substituição do meio de cultura foi realizada 24 a 48 horas 

antes da contagem das placas (os espaços de celulas mortas pelo 

vil~us e não corados pelo corante presente no meio com agar). 

Como a pesquisa foi feita com virus conhecidos, o tempo de 

troca dos meios era tambem previamente conhecido. 

O titulo do virus foi determinado multiplicando-se 10-1, o 

inóculo, pela última diluição do virus capaz de produzir placas 

na camada celular. 

Teste de neutralização com redução de placas - inativou-se 

os soros a testar por 30 mi nutos a 560 C. Poster iormente, os 

soros foram diluidos a partir de 1:20 ate 1:640 utilizando-se 

PBS com 5% de soro bovino fetal e 1% de 

penicilina/estreptomicina. A quantidade de virus a ser 

empregada no teste foi calculada como sendo uma dose do 
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antigeno capaz de produzir 100 unidades formadoras de placas 

(PFU) por cavidade; a diluição do virus para a dose foi feita 

com o mesmo diluente dos soros. 

Volumes iguais de soro e da dose de virus foram incubados 

juntos por 1 hora a 370 o. Após essa incubação, 50 uI dessa 

mistura foram dispensados a cavidades da placa de teste com 

monocamadas de celulas Vero. A placa foi, então, incubada a 

370 O 

Após a 

por 1 hora sendo agitada suavemente a cada 15 

adsorção, 1,5 ml do meio de cobertura 

minutos. 

com goma 

tragacanth foram adicionados a cada cavidade da placa. As 

placas 

periodo 

foram incubadas em atmosfera de 5% de 002 a 370 O por 

determinado ate a troca desse meio por outro meio de 

cobertura contendo ãgar e vermelho neutro. A leitura foi 

realizada em 24 a 48 horas após a troca do meio. 

Par'a cada teste rea I i zado preparou-se tambem uma placa onde 

a dose (diluição contendo 100 PFU) e duas outras diluições da 

dose: 00se/5 e 00se/20, foram usadas pal"'a t i tu 1 ar' o i nócu lodo 

virus. Estabeleceu-se como ponto de corte (cut-off) do teste o 

valor que representava redução de placas em 80 % (o nómero de 

PFU causadas pela 00se/5) 

Considerou-se o titulo dos soros testados como sendo o 

inverso da diluição que fornecia um nómero de PFU igualou 

imediatamente inferiol~ ao do ponto de cOI~te. 

c) Teste de Imunofluorescência 

o teste foi realizado utilizando-se lâminas de microscopia 

apresentando "spots" com celulas Vero-E6 infectadas com o 

antigeno Hantaan 76-118 e "spots" com celulas não infectadas 



que funcionaram como contl~ole negativo. uti lizou-se como 

controle positivo, para cada serie de testes, um soro humano 

positivo diluido a 1:80, da coleção do YARU. As lâminas, 

previamente preparadas por pesquisadores daquele laborat6rio, 

. estavam conservadas a -700 C. 

Os soros a testar foram diluidos 1:10 em solução salina 

(solução de NaCl a 0,85%). 

utilizou-se a tecnica descrita por Lee (48), com algumas 

modificações. Acrescentou-se a cada "spot" da lâmina contendo 

as celulas infectadas e as não infectadas, 20 ul dos soros 

diluidos. As lâminas foram incubadas por 20 minutos em 

temperatura ambiente após o que foram lavadas com solução 

tampão salina-fosfato - PBS - pH 7,4 (Anexo 3) por 15 minutos. 

Após a secagem das lâminas, adicionou-se a cada "spot" 20 ul 

do conjugado de imunoglobulinas de cabra anti-lgG humana com 

isotiacianato de fluoresceina (Sigma Immuno Chemicals) diluido 

a 1:20 em PBS com azul de Evans diluido a 1:1000. Novamente as 

lâminas foram incubadas por 20 minutos a temperatura ambiente e 

depois foram lavadas por 15 minutos com PBS. 

As lâminas, depois de secas, foram cobertas com laminula e 

observadas em microscópio de fluorescência Zeiss com lâmpada de . . mercurlO. 

Os soros colocados em "spots" sensibilizados com o antigeno 

nos quais observou-se fluorescência em contraste com a ausência 

de fluorescência nos "spots" correspondentes com controle 

negativo, foram considerados positivos. 

46 
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d) Hac - EHsa 

Os antigenos utilizados no teste foram fornecidos pelo 

Centro de Controle de Doenças - CDC - dos Estados Unidos' da 

America: EEE - cepa 76 V-25642, diluido a 1:40, diluido a 1:80, 

ROC cepa original, diluido a 1:80 e 'LH - cepa original, 

diluido a 1:80. O antigeno HTN produzido em celulas Vero e 

diluido a 1:100 foi fornecido pelo U.S. Army Medica) Research 

'nstitute of Infectious Diseases - Fort Detrick Estados 

Unidos da America. Foram utilizados como controles positivos e 

negativos, em todos os testes, soros humanos previamente 

testados. 

Os testes foram realizados em placas de microtitulação com 

96 cav idades (Dynatech Laborator i es, I nc. ) . Foram 

sensibilizadas com anticorpos de cabra anti-'gM humana (Tago, 

Inc.) ~iluidos a 1:300 em tampão carbonato-bicarbonato - pH 9,0 

(Anexo 3) e incubadas 1 hora a 370 C e 1 hora a temperatura 

ambiente. No teste de anticorpos para hantavirus as placas 

foram incubadas dw"ante 12 hOI"as a 40C. 

Os soros a testar foram diluidos a 1:100 com PBS contendo 1~ 

de Tween-20. Foram adicionados às cavidades da placa e 

incubados por 1 hora a 370 C. Os testes foram rel izados em 

duplicata. 

Ap6s a incubação, os antigenos foram acrescentados nas 

concentrac5es indicadas acima e realizou-se nova incubação por 

2 horas a 370 C. O antigeno de hantavirus foi incubado por 1 

hora à mesma temperatura. 

Os conjugados foram adicionados em seguida: para o teste de 

EEE foi utilizado o anticorpo monoclonal 2A2C-3 conjugado com 
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peroxidase (Jackson Immuno Research Lab., Inc) diluido a 1:4000 

em PBS com Tween 1%. Para os flavivirus ROO e ILH foi 

utilizado o anticorpo monoclonal 6B60-1 conjugado à peroxidase 

(Jackson Immuno Research Lab., Inc.) na mesma concentração. Na 

pesquisa de anticorpos para hantavirus tambem foi empregado 

anticorpo conjugado à peroxidase (Kirkegaard & Perry Lab., 

Inc), porem, na diluição 1:1000. Após 1 hora de incubação a 370 

O adicionou-se o substrato ABTS [2.2"-diazo-di (3-etil 

benzotiazolina sulfonato)] (Kirkegaard & Perry Lab., Inc.). A 

leitura das placas foi realizada após o surgimento de cor azul 

(cerca de 15 minutos), em aparelho Minireader I I - Oynatech no 

comprimento de onda de 410 nm. 

Para a pesquisa de anticorpos para os virus EEE, ROO e ILH 

foram considerados positivos os soros com absorbância duas 

a média das absorbâncias dos controles 

pesquisa de IgM para hantavirus foram 

vezes maior 

negativos. 

considerados 

media mais 

negativos. 

que 

Na 

positivos os soros cuja absorbância 

3 desvios-padrão das absorbâncias dos 

excedia a 

controles 

A lavagem das placas entre' as diversas fases do teste foi 

feita com PBS contendo 0,05% de Tween-20. 

e) ELISA para pesquisa de anticorpos IgG para hantavirus 

Para o teste empregou-se antigeno viral e antigeno controle 

negativo fornecidos pelo U.S. Army Medical Research Institute 

of Infectious Oiseases - Fort Oetrick - Estados Unidos da 

America, ambos produzidos em celulas Vero. Utilizou-se como 

controles positivos e negativos, soros humanos previamente 

testados. 
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Os testes fo .. 'am t~ealizados em pl~cas de microtitulação com 

96 cavidades (Dynatech Labot~atories, Inc.) as quais fot~am 

sensibilizadas com ambos os ant'genos diluidos a 1:100 em PBS 

contendo 0,1% de Tween-20 e 5% de soro fetal bovino e incubadas 

por 12 horas a 40 C. 

Os soros a testat~ for'am diluidos a 1:200 com o mesmo 

diluente utilizado para os antigenos. Foram adicionados aos 

antigenos e a placa foi incubada por 1 hora a 370 C. Os testes 

fOf~am re 1 i zados em dup 1 i cata. 

A seguir, foi acrescentado às placas o conjugado anti~lgG 

humana com peroxidase (Fc especifico, Accurate # 3508 - U.S. 

Army Medical Research Institute of Infectious Diseases) diluido 

1:3000 no mesmo liquido diluente utilizado para os demais 

componentes da reação. A incubação foi de 1 hora a 370 C. 

Após a incubação adicionou-se o substrato ABTS [2.2"-

diazo-di (3-etil benzotiazolina sulfonato)] (Kirkegaard & Perry 

Lab., Inc.). A leitura das placas foi realizada após o 

surgimento de cor azul (cerca de 15 minutos), no aparelho 

Minireader I I - Dynatech no comprimento de onda de 410 nm. 

Fot~am cons i derados pos i t i vos os soros cu ja abso .. 'bânc i a 

excedia a media mais 3 desvios-padrão das absorbâncias dos 

controles negativos. 

A lavagem das placas entre as diversas fases do teste foi 

feita com PBS contendo 0,1% de Tween-20. 
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3.5 PROCEDIMENTOS DA ANALISE ESTAT1STICA 

Para a analise estatistica, foram considerados positivos 

todos os soros que apresentaram anticorpos para os arbovirus 

testados, independente do titulo obtido nos testes 

1 abor'ator i a i s. 

Como foi citado anteriormente, as informações obtidas com o 

formulario individual e com o formulário familiar que 

caracter i zam os morado .. 'es do Desp,"'a i ado foram armazenadas em 

dois bancos de dados criados com o programa Epi-Info versão 

5.01 (16). 

Construiram-se tabelas de contingência do tipo 2x2 para cada 

uma das caracteristicas individuais e familiares de interesse. 

Nas tabelas, relacionou-se a presença ou ausência da 

caracteristica com a presença ou ausência de infecção, 

caracterizada pela presença de anticorpos para arbovirus 

detectada pelos exames de laboratório. 

Quando a caracteristica apresentou mais que uma categoria, 

essas categorias foram agrupadas para construção de tabela do 

tipo 2x2 para pesquisa de associação da variavel. 
tJ 

A analise das caracteristicas individuais e familiares 

relacionadas à presença de infecções por hantavirus foi feita 

em separado pois o ciclo conhecido de transmissão desses 

agentes é diferente dos demais arbovirus estudados. Os 

individuos que apresentaram anticorpos para arbovirus foram 

considerados negativos para a analise de associação para 

hantavirus à exceção de um individuo que apresentou anticorpos 

para arbovirus e para hantavirus. 
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A associação estatistica entre as caracteristicas 

individuais e familiares e a presença de anticorpos para 

arbovirus ou hantavirus foi pesquisada utilizando-se o teste de 

qui-quadrado (27) ou, no caso de pequenas amostras, o teste de 

Fischer (6). Por se tratar de estudo transversal, a medida do 

risco foi calculada empregando-se o odds ratio - OR (45). Para 

os valores encontrados calculou-se o intervalo de confiança 

utilizando o programa Epi-Info que usa, para esse càlculo, o 

metodo descrito por Kleinbaum e colaboradores, atribuido a 

Mantel & Fleiss (45). 

Considerou-se que houve associação quando o OR foi diferente 

de 1,0 e esse valor não estava incluido no intervalo de 

confiança· (95%). Se o OR foi inferior a 1,0 (e o 1,0 estava 

fora do intervalo de confiança), a caracteristica foi 

considerada um fator de proteção para infecções por arbovirus. 

o nivel de significância estatistica (p) considerado para o 

teste de qui quadrado e para o teste de Fischer foi menor ou 

igual a 5%. 

Para avaliar a validade das caracteristicas individuais e 

familiares como preditoras de infecção por arbovirus foi 

pesquisada para cada uma delas a sensibilidade, a 

especificidade e os valores preditivos positivo e negativo. 

Para càlculo desses parâmetros utilizaram~se as mesmas tabelas 

do tipo 2x2 usadas para a verificação de associação 

estatistica. 

Os cálculos de sensibilidade, especificidade e' valores 

preditivos positivo e negativo foram efetuados para todas as 

caracteristicas estudadas. Estabeleceu-se como fatores de 

predição üteis para indicar a distribuição de infectados ou 
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não, aqueles cuja sensibilidade e o valor preditivo positivo ou 

negativo foram iguais ou superiores a 60,0%. 

Os fatores que apresentaram associação estat~stica foram 

utilizados na construção de equações que permitam estimar a 

probabilidade de um individuo estar infectado. utilizou-se 

para esse fim o programa de computador SAS versão 6 (76) cujo 

uso é autorizado para a Universidade de São Paulo. Para a 

análise conjunta dos fatores de risco utilizou-se o modelo de 

regt"'essão log~stica múltipla com o método de estimação de 

máximo-verossimilhança. 

Inicialmente estudaram-se os efeitos isolados das 

caracteristicas e suas interações. Em seguida introduziram-se 

os efeitos considerados significantes, estimando-se a 

probabilidade de ocorrência de casos positivos em cada amos"Cr-, 

através do modelo final ajustado. Como ct~itério de decisão 

aceitou-se o modelo em que o qui-quadrado do residuo apresentou 

resultado não significante (p<0,05). Foram considerados 

efeitos significantes para a ocorrência de positivos, aqueles 

cujos qui-quadrados apresentaram valores significantes (p: 

<0,05). 
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4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DA APLICAÇAO DO FORMULARIO INDIVIDUAL 

4.1.1 Caracteristicas Gerais dos Individuos 

a) idade e sexo 

A distribuição da população estudada segundo idade e sexo e 
apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Distrib~ição da população residente no Bairro do 

Despraiado EEJI, segundo grupo etario e sexo. 

1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO ETÁRIO 

(anos) 

00 10 

1 1 20 

21 30 

31 40 

41 50 

51 60 

61 E + 

TOTAL 

FEMININO 

N (%) 

20 24,1 

16 19,3 

15 18,1 

08 9,6 

06 7,2 

11 13,3 

07 8,4 

83 100,0 

SEXO 

MASCULINO TOTAL 

N (%) N (%) 

19 19,2 39 21,4 

20 20,2 36 19,8 

14 14,1 29 15,9 

15 15,2 23 12,7 

07 7, 1 13 7,1 

12 12, 1 23 12,7 

12 12, 1 19 10,4 

99 100,0 182 100,0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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b) estado civil 

Dos individuos entrevistados no Bairro do Despraiado, 86 

(49,7%) eram casados ou vióvos e 87 (50,3%) eram solteiros. 

c) naturalidade 

Do total de entl~evistados, 84 (48,6%) el~am natUl~ais do Vale 

do Ribeira sendo que destes, 73 (42,2%) viviam ali há mais de 

10 anos; 37 individuos (21,2%) eram naturais do Bairro do 

Despraiado. Tambem viviam no local 36 pessoas (20,8%) nascidas 

na Região Administrativa de Santos, 8 (22,2%) das quais 

residiam no Bairro há mais de 10 anos. Dezesseis pessoas (9,2%) 

eram naturais de outras localidades do Estado de São Paulo e 7 

(43,8%) delas estavam vivendo no Despraiado há mais de 10 anos, 

por ocasião da enquete. Alem desses havia ali 37 (21,4%) 

individuos provenientes de outros Estados do pais, com 13 

individuos (7,5%) residindo no Bairro hA mais de 10 anos. 

d) tempo de residência no Despraiado 

Oitenta e três individuos (49,4%) viviam no Bairro do 

Despraiado há mais de 10 anos na epoca das entrevistas, 27 

(16,1%) viviam entre 5 e 10 anos, 26 (15,5%) estavam residindo 

ali entre 1 e 5 anos e 32 (19,0%) viviam na Area há no mAximo 1 

ano. 

e) escolaridade 

Quanto ao grau de escolaridade, 31 individuos (18,0%) 

terminaram o curso de primeiro grau enquanto 72 individuos 
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(41,9%) não o concluiram e 54 pessoas (31,4%) não ' referiram 

nenhum grau de escolaridade. Apenas 5 (2,9%) dos entrevistados 

concluiram o segundo grau e um unico individuo (O,58%) afirmou 

ter cu~sado, por~m nãoconcluido, o curso universitârio. 

4.1.2 Sityação ocupacional 

a) ocupação atual 

A principal atividade econ8mica do Bairro' a agricultura, 

especialmente plantação de bananas para venda e pequenas 

1 avout~as de arroz e horta 1 i ças para consumo própr i o. 

Quanto à ocupação, 77 habitantes do Despraiado afirmat~am ser 

lavradores. No 

trabalham , como 

loca 1 podem ser i dent i f i cados 1 aVt~adores que 

autônomos em suas plantações, trabalhadores 

assálariados e pessoas que trabalham esporadicamente nessa 

atividade mas que têm, normalmente, outro tipo ' de ocupação, 

como donas de casa. Tamb~m os guardas-parque, funcionârios da 

SEMA, responsaveis pela preservação da area, cultivam pequena 

horta próxima ao alojamento da Secretaria e, em sua maioria, 

como residentes no local, possuem seu próprio cultivo de banana 

para revenda. Da mesma forma, as pessoas que ali exercem a 

atividade de caseiros trabalham como lavradores nas plantações 

das propriedades pelas quais são responsaveis. 

Das pessoas pesquisadas do sexo feminino, 78 forneceram 

informação sobre a ocupação: 33 eram donas ' de casa, 17 

estudantes e 8 não tinham nenhuma ocupação {eram crianças em 
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idade pré-esco 1 ar); 18 eram 1 avradoras, 1 empl"'egada domest i ca e 

1 professora. 

Tabela 2 - Distribuição dos moradores do Bairro do Despraiado -
EEJI, segundo a ocupação. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocupação Número 

lavrador(*) 77 48,7 

estudante 38 24,1 

dona de casa 33 20,9 

outr'os (**) 10 6,3 

Total 158 . 100,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*> lavrador autono.o, assalariado, esporádico (guarda-parque e caseiro) e aposentado 

l**> professora, cOlerciante aposentado, e.pregada do.~stica, ajudante, funcionirio põblico (2), pastor 
evan9~Jico, lotorista, eletricista, pedreiro 

4.1.3 Situacão de Saúde 

a) antecedente de encefalite 

Nenhuma das pessoas entrevistadas referiu antecedente de 

encefalite. 

b) antecedente de transfusão sanguinea e hemoderivados 

Dos entrevistados, apenas 15 (8,9%) haviam recebido 

transfusão sanguinea. 
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c) antecedente de vacina de febre amarela e encefalite 

Duas pessoas afirmaram ter recebido vacinação contra febre 

amarela. Examinando-se suas entrevistas verificou-se que uma 

delas era uma mulher que contava na epoca das entrevistas com 

51 anos de idade, que nasceu e sempre viveu na região. Essa 

senhora não apresentou anticorpos para nenhum flavivirus. O 

outro individuo era uma rapaz de 24 anos, natural de Goiás, que 

vivia há mais de 10 anos no local e que não apresentou 

anticorpos para os arbovirus testados. 

Nenhum dos individuos entrevistados referiu vacinação contra 

encefalite. 

4.1.4 Relacão com o meio ambiente 

a) entrar na mata 

114 (66,7~) dos individuos entrevistados referiram entrar raa 

mata enquanto 57 (33,3~) não tinham esse hábito. 

b) frequincia com que entram na mata 

47 (41,2~) dos individuos entrevistados afirmaram entrar na 

mata diariamente, 22 (19.3~) entravam uma vez por semana, 6 

(5,3~) entravam apenas uma vez por mês e 39 (34,2~) so o faziam 

raramente. 
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4.2 RESULTADOS DA APLICAÇAO DO FORMULÁRIO FAMILIAR 

4.2.1 Caracterização da Moradia 

a) tipo de construção e de cobertura 

Das 

45,5%, 

entrevistas fami 1 ia .. 'es observou-se que 25 fami 1 ias, ou 

tinham casas const .. 'uidas em madeit'a e 27 (49,1%) casas 

eram construidas em alvenaria enquanto que 3 familias (5,4%) 

tinham casas de bat'ro. 

Verificou-se que 61,8% das familias entrevistadas utilizava 

telhas de fib,"'ocimento como cober'tura enquanto 38,2% utilizava 

telhas de barro. 

b) possue galinheiro 

Das 54 familias que responderam a essa questão, 36 (66,7%) 

afirmaram possuir galinheiro enquanto 18 (33,3%) não possuiam 

esse tipo de anexo. 

c) possue paiol 

Trata-se de caracteristica pouco observada no 

presente em apenas 7 (12,7%) residências. 

d) possue chiqueiro 

loca 1, 

Quatorze (25,5%) das fami 1 ias afirmaram possuir chiqueit"o 

junto às residências. 
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. 4.2.2 Caracte,..izacão Cultural 

a) religião 

Tabela 3 - Distribuição das familias do Bairro do Despraiado -
EEJI', segundo religião. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Religião Numero 

Católica praticante 07 13,2 

cat.não praticante 21 39,6 

Pentecostal praticante 24 45,3 

Espirita 01 1,9 

Total 53 100,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2.3Contacto com Reservatórios e Vetores 

a) cria cachorros 

Das familias pesquisadas que responderam a essa questão, 38 
, 

(80,9%) criavam cachorros. 

b) cria passarinhos 

Apenas uma fami 1 ia do Despraiado (2,1%) referiu criat~ 

passar'inhos no domici 1 io. 
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c) cria gatos 

Vinte e duas (46,8%) das fami lias pesquisadas ct"'iavam gatos. 

d) cria porcos 

No Bairro do Despraiado, 14 das familias entrevistadas 

(28,9%) Ct~ i avam su i nos na epoca da pesqu i sa . 

e) cria galinhas 

Das quarenta e sete familias que responderam a essa questão, 

32 (68,1%) criavam galinhas. 

f) cria patos e/ou perus 

Nove (19,1%) das familias pesquisadas no Bairro do 

Despraiado criavam patos e/ou perus na epoca da pesquisa. 

g) cria bovinos 

Apenas 3 (6,4%) das familias residentes no Bairro do 

Despl~aiado criavam bovinos por ocasião da entrevista. 

h) cria equinos 

Três (6,4%) das fami 1 ias entt~evistadas referit~am criat~ 

equinos. 
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i) presença de ratos no domicilio 

Tr'inta das fami 1 ias pesquisadas (58,8%) referiram a presença 

de ratos no domicilio. 

j) presença relatada de mosquitos no domicilio 

Das 50 f am i 1 i as pesqu i sadas que respondet~am a essa questão, 

32 (64,0%) relataram a presença de mosquitos no domicilio. 

k) presença de tatus próximo ao domicilio 

Vinte e uma (42,0%) familias referiram a presença de tatus 

próxima ao domicilio. 

1) presença de gambãs próxima ao domicilio 

A presença de gambãs próximo ao domicilio foi relatada por 

23 (46,0%) fami 1 ias do Bail~ro do Despraiado. 
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4.3 RESULTADOS DA PESQUISA DE ANTICORPOS PARA ARBOvlRUS NOS 

INDIVIDUOS 

Foram analisados soros de 182 moradores do Bairro do 

Despraiado e observou-se presença de anticorpos para arbov'rus 

em 49 dos soros testados, representando uma prevalência de 

26,9% de anticorpos naquela população. A tabela 4 mostra a 

prevalência observada de infecç5es por arbovirus: 

Tabela 4 - prevalência de anticorpos par'a arbov'rus (*) em 
residentes no Bairro do Despraiado - EEJI, 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbovirus 
Testados 

EEE 
SLE 
VEE 
ILH 
ROC 

prevalência Total 

Positivos/Total 

04/182 
13/182 
35/182 
04/182 
06/182 

49(**)/182 

Prevalência 
% 

2,2 
7,1 

19,2 
2,2 
3,3 

28,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Antlgenos testados pelo teste de neutralização para os seguintes arbovlrus: EEE - Encefalite Equina do 

leste; SlE - Encefalite de st. louis; VEE - Encefalite Equina Venezuelana; IlH - Ilhéus; ROC -
Rocio. 

(**) 9 indivIduas infectados por mais de um agente (6 por 2, 2 por 3 e 1 por 4) 

Foram encontrados anticorpos para todos os virus testados, à 

exceção do virus da encefalite equina do oeste (WEE). 

Observou-se uma prevalência de 26,9% de infecç5es por 

arbovirus na população estudada. A prevalência de infecções 

por alphavirus, representados pelos agentes das encefalites 

equinas do leste e venezuelana, foi de 21,4%. Para os 

flavivirus testados: Rocio, Ilhéus e virus da encefalite de st. 

Louis a prevalência encontrada foi de 12,6%. 
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4.3.1 Resultaods da pesquisa de anticorpos pOI~ 19M 

Não foram observados anticorpos da classe IgM para os vil~us 

testados, na população residente no Bairro do Despraiado. 

4.3.2 Caracteristicas Gerais dos Individyos 

a) idade 

Na Tabela 5 apresenta-se a distribuição da prevalência de 

infecções por arbovirus segundo grupos etarios no Bairro do 

Despl~a i ado. 

Tabe 1 a 5 - Preva 1 ênc i a de ant i corpos para arbov i I~US (*) segundo 
grupo etario dos moradores do Bairro do Despraiado -
EEJ I, 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GI~UpO atar i o 

(anos) 

00 10 
1 1 20 
21 30 
31 40 
41 50 
51 60 
61 e + 

Prevalência Total 

Positivos/Total 

03/39 (**) 
09/36 
10/29 
06/23 
05/13 
09/23 
07/19 

49/182 

Prevalência 
% 

7,7 
25,0 
34,5 
26,1 
38,5 
39,1 
36,8 

26,9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Antlgenos testados pelo teste de neutralização para os seguintes arbovlrus: EEE - Encefalite Equina do 

leste; SLE - Encefalite de st. Louis; VEE - Encefalite Equina Venezuelana; ILH - Ilhàus; ROC -
Rocio. 

(**) Nenhum positivo no grupo etario de O a 5 anos 
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b) sexo 

Na tabela 6 e apresentada a prevalência de infecções por 

arbovirus nos moradores do Bairro do Despraiado segundo sexo. 

Tabe 1 a 6 - Preva 1 ênc i a de ant i COI~pOS pal~a arbov i rus (*) segundo 
sexo e arbovirus testados em residentes do Bairro do 
Despraiado - EEJI, 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexo 

Masculino Feminino 

Arbovirus ----------------------------------------------------
Testados 

EEE 
SLE 

VEE 
ILH 
ROC 

Prev.Totais 

Positivos/Total (%) 

02/99 
08/99 
21/99 
02/99 
05/99 

(2,0) 
(8,1) 

(21,2) 
(2,0) 
(5,1) 

29/99 (29,3) 

Positivos/Total (%) 

02/83 
05/83 
14/83 
02/83 
01/83 

(2,4) 
(6,0) 

(16,9) 
(2,4) 
( 1 ,2) 

20/83 (24, 1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Antlgenos testados pelo teste de neutralização para os seguintes arbovlrus: EEE - Encefalite Equina do 

leste; SlE - Encefalite de st. Louis; VEE - Encefalite Equina Venezuelana; ILH - Ilhéus; ROC -
Rocio. 



65 

c) naturalidade 

Tabela 7 - Preval~ncia de anticorpos para arbovirus (*) segundo 
a naturalidade de moradores do Bairro do Despraiado 
- EEJ I, 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naturalidade 

R.A. Registro 

R.A. Santos 

Outras localidades/SP 

outr;os Estados 

Prevalência Total 

Positivos/Total 

31/84 

04/36 

04/16 

06/37 

45/173 

Prevalência 
% 

36,9 

11, 1 

25,0 

16,2 

26,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.A. Registro - Região Administrativa de Registro compreende: Barra do Turvo, Cananéia, Eldorado, Iguape, 

Itariri, Jacupiranga, Juquil, Hiracatu, Pariquera-Açó, Pedro de ToJedo, Registro, Sete 
Barras, Cajati e Ilha COIprida. 

R.A. Santos - Região Ad.inistrativa de Santos cOlpreende: Cubatão, Guarujl, Itanhae., Hongagul, Perutbe, 
Praia Grande, Santos, são Vicente, Bertioga 

Outros Estados - positivos: SA, pa, PI, f E, IN; negativos: aA, paI PE, HG, f R, ES, RJ 
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.Louis, Ilhéus e Rocio. 

d) tempo de residência no Despraiado 

Tabela 8 - Prevalência de anticorpos para arbovirus (*) segundo 
o tempo de residência de moradores do Bairro do 
Despraiado - EEJI, 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anos 

de 
Residência 

o --! 1 

1 --! 5 

5 --! 10 

+ de 10 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N N 

09 20,0 23 18,7 

06 13,3 20 16,3 

05 11, 1 22 17,9 

25 55,6 58 47,1 

Pt~evalência 
% 

28,1 

23,1 

18,5 

30,1 
---------------------------------------------------------------
Total 45 100,0 123 100,0 26,8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.louis, Ilh&us e Rocio. 
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e) escolaridade 

Tabela 9 - Preval~ncia de anticorpos para arbovirus (*) segundo 
o grau de escolaridade dos moradores do Bairro do 
Despraiado - EEJI, 1990. 

=============================================================== 
Gl"au 

de 
Escolaridade 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 
Pr'evalência 

% 
---------------------------------------------------------------
sI escolaridade 13 28,9 41 32,4 24,1 

primario incomp. 20 44,5 52 40,9 27,8 

primario comp 1. 09 20,0 22 17,3 29,0 

secundo incomp 1. 02 4,4 07 5,5 22,2 

secundo comp 1. 01 2,2 04 3,1 20,0 

univ. incompl. 01 0,8 
---------------------------------------------------------------
Total 45 100,0 127 100,0 26,2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.louis, Ilhéus e Rocio. 

4.3.3 Sjtuação ocupacional 

a) ocupação atual 

Entre as mulheres, apresentaram anticorpos 8 lavradoras (4 

autônomas, 3 esporadicas e 1 empregada), 2 estudantes, e uma 

professora, 

seguinte. 

alem de 7 donas de casa, como mostra a tabela 



Tabela 10 - Prevalência de anticorpos para 
segundo a ocupação de moradores 
Despraiado - EEJI, 1990. 
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arbov'rus (***) 
do Ba il~ro do 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocupação 

1 avrador' (*) 

estudante 

dona de casa 

outros(**) 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 

30 66,7 47 41,6 

05 11, 1 33 29,2 

07 15,6 26 23,0 

03 6,6 07 6,2 

prevalência 
% 

39,0 

13,2 

21,2 

30,0 
---------------------------------------------------------------

Total 45 100,0 113 100,0 28,5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) lavrador autono.o, assalariado, esporádico (guarda-parque e caseiro) e aposentado 
(**) positivos: professora, cOIerciante aposentado, ajudante i negativos: funcionário pâblico (2), pastor 

evangelico, motorista, eletricista, pedreiro 
(***) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.louis, Ilheus e Rocio. 

4.3.4 Sjtuação da saude 

a) antecedente de transfusão sanguinea e hemoderivados 

Tabela " - Prevalência de anticorpos para arbov'rus (*) em 
residentes no Bairro do Despraiado - EEJI, segundo 
o recebimento de transfusão sanguinea. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recebeu 

Transfusão 

Sim 

Não 

prevalência Total 

Positivos/Total 

05/15 

40/153 

45/168 

Prevalência 
% 

33,3 

26,1 

26,8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.louis, Ilh~us e Rocio. 
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4.3.5 Relação com o meio ambiente 

a) entrar na mata 

Tabela 12 - Prevalência de anticorpos para arbovirus (*) 
segundo o háb i to dos moradores do Ba i I~ro do 
Despraiado - EEJI, de entrar na mata. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entra na 

Mata 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Positivos/Total 

38/114 

07/57 

45/171 

Prevalência 
% 

33,3 

12,3 

26,3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.Louis, Ilh~us e Rocio. 

b) frequência com que entram na mata 

Tabela 13 - Prevalência de anticorpos para arbovirus (*) 
segundo a frequência com que moradores do Bairro do 
Despraiado - EEJI entram na mata. 1990. 

=============================================================== 
Frequência 
que entram 
na mata 

raramente 

1 vez/mes 

1 vez/semana 

diariamente 

Anticorpos para Arbov~rus 
Sim Não 

N N 

11 28,9 28 36,8 

04 10,5 02 2,7 

09 23,8 13 17,1 

14 36,8 33 43,4 

Prevalência 
% 

28,2 

66,7 

40,9 

29,8 
---------------------------------------------------------------

Total 38 100,0 76 100,0 33,3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.Louis, Ilh~us e Rocio. 
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4.4 RESULTADOS DA PESQUISA FAMILIAR DE ANTICORPOS PARA 
ARBOVIRUS 

Foram encontrados soros positivos em membros pertencentes a 

36 das familias estudadas, o que representa uma prevalência de 

62,1% [36/58] de anticorpos para arbovirus em membros das 

familias daquela comunidade. 

4.4.1. Caracterização da Moradia 

a) tipo de construção 

Tabela' 14 - Prevalência de anticorpos para arbovirus 
familias do Bail~ro do Despraiado - EEJI, 

tipo de construção da residência. 1990. 

(*) em 
segundo o 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo 

de 
Construção 

Alvenaria 

Barl~o 

Madeil~a 

Total 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N N 

17 51,5 10 45,5 

01 3,0 02 9,0 

15 45,5 10 45,5 

33 100,0 22 100,0 

Prevalência 
% 

63,0 

33,3 

60,0 

60,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. st.Louis, Ilheus e Rocio. 
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b) tipo de cobertura 

Tabela 15 - Prevalência de anticorpos para arbov~rus 
fami 1 i as do Ba i !"'ro do Despl~a i ado - EEJ I , 
tipo de cobertura da residência. 1990. 

(*) em 
segundo o 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo de 
Cobel~tura 

Telha de 
Fibrocimento 

Telha de 
Barro 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

18/34 

15/21 

33/55 

PI~eva lência 
% 

52,9 

71,4 

60,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. st.Louis, Ilh~us e Rocio. 

c) possue galinheiro 

Tabela 16 - Pr'evalência de anticol~pos para arbov'rus (*) em 
familias do Bairro do Despraiado - EEJI, segundo a 
pr'esença de galinheil~o anexo à moradia. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possue 

Galinheiro 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

22/36 

10/18 

32/54 

Prevalência 
% 

61, 1 

55,6 

59,3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{*} Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.Louis, Ilh~us e Rocio. 
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d) possue paiol 

Tabela 17 - Prevalência de anticorpos para arbovirus (*) em 
familias do Bairro do Despraiado - EEJI, segundo a 
presença de paiol anexo à moradia. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possue 
Paiol 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

05/07 

28/48 

33/55 

Prevalência 
% 

71,4 

58,3 

60,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Ene. equina do leste, ene. equina venezuelana, ene. st.Louis, Ilhãus e Roeio. 

e) possue chiqueiro 

Tabela 18 - Prevalência de anticorpos para arbovirus (*) em 
familias do Bairro do Oespraiado - EEJI, segundo a 
presença de chiqueiro anexo à moradia. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possue 

Chiqueir6 

Sim 

Não 

prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

11/14 

22/41 

33/55 

Prevalência 
.% 

78,6 

53,7 

60,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Ene. equina do leste, ene. equina venezuelana, ene. St.Louis, Ilheus e Roeio. 
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4.4.2 Caracterização Cultural 

a) religião 

Tabela 19 - Preval~ncia de anticorpos para arbovirus (*) em 
familias do Bairro do Despraiado - EEJI, segundo a 
religião da familia e sua prAtica. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalência 

Religião Familias Positivas/Total % 

cat6lica praticante 03/07 42,9 

cat.não praticante 11/21 52,4 

Pentecostal praticante 16/24 66,7 

Espirita 01/01 100,0 

Prevalência Total 31/53 58,5 . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.Louis, Ilhéus e Rocio. 

4.4.3 Contacto com Reservatórios e Vetores 

a) cria cachorros 

Tabela 20 - Prevalência de anticorpos para arbovirus (*) em 
familias do Bairro do Despraiado - EEJI, segundo a 
presença de cachorros no domicilio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cria 

Cachorros 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

22/38 

06/09 

28/47 

Prevalência 
% 

57,9 

66,7 

59,6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.Louis, Ilhéus e Rocio. 
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b) cria passarinhos 

Tabela 21 - Prevalência de anticorpos para arbov~rus (*) em 
familias do Bairro do Despraiado - EEJI, segundo o 
hábito de criar passarinhos no domicilio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cria 

Passarinhos 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

01/01 

27/46 

28/47 

Prevalência 
% 

100,0 

58,7 

59,6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.Louis, Ilhéus e Rocio. 

c) cria gatos 

Tabela 22 - Prevalência de anticorpos para arbovirus 
familias do Bairro do Despraiado' - EEJI, 
presença de gatos no domicilio. 1990. 

(*) em 
segundo a 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cria 

Gatos 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

11/22 

17/25 

28/47 

Prevalência 
% 

50,0 

68,0 

59,6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.Louis, Ilhéus e Rocio. 
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d) cria porcos 

Tabela 23 - prevalência de anticorpos para arbov~rus (*) em 
fam'lias do Bairro do Despraiado - EEJ1, segundo o 
hAbito de criar porcos. 1990. 

=============================================================== 
Cria 

Porcos Familias Positivas/Total 
Prevalência 

% 
---------------------------------------------------------------

Sim 08/14 57,1 

Não 20/33 60,6 

------------------------------------------------------ ----~----

Prevalência Total 28/47 59,6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(t) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. st.Louis, Ilhéus e Rocio. 

e) cria galinhas 

Tabela 24 - Prevalência de anticorpos para arbovirus (*) em 
familias do Bairro do Despraiado - EEJI, segundo o 
habito de criar galinhas. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cria 

Galinhas 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

20/32 

08/15 

28/47 

prevalência 
% 

62,5 

53,3 

59,6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(t) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. st.Louis, Ilhéus e Rocio. 
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f) cria patos e/ou perus 

Tabela 25 - Prevalência de anticorpos para arbovirus (*) em 
fami 1 ias do Bait~ro do Despraiado - EEJI, segundo o 
hábito de criar patos e/ou perus. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cria Patos 
e/ou Perus 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

04/09 

24/38 

28/47 

Prevalência 
% 

44,4 

63,2 

59,6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.Louis, Jlh~us e Rocio. 

g) cria bovinos 

Tabela 26 - Prevalência de anticorpos para arbovirus (*) em 
familias do Bait~t~o do Despraiado - EEJ/, segundo o 
hábito de criar bovinos. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cria 

Bovinos; 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

02/03 

26/44 

28/47 

Prevalência 
% 

66,7 

59,1 

59,6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.Louis, /Iheus e Rocio. 
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h) cria equinos 

Tabela 27 - Pt~evalência de anticorpos par'a at~bov~rus (*) em 
familias do Bairro do Despraiado - EEJI, segundo o 
hábito de criar equinos. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cria 

Equinos 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

03/03 

25/44 

28/47 

Prevalência 
% 

100,0 

56,8 

59,6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. st.louis, IlhAus e Rocio. 

i) presença de ratos no domicilio 

Tabela 28 - prevalência de anticorpos para arbov'rus (*) em 
fam'lias do Bairro do Despraiado - EEJI, segundo a 
presença de ratos no domic'lio. 1990. 

=============================================================== 
Ratos no 

Domi ci 1 io; Familias Positivas/Total 
prevalência 

% 

---------------------------------------------------------------
Sim 19/30 63,3 

Não 12/21 57,1 

---------------------------------------------------------------
Prevalência Total 31/51 60,8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.louis, Ilh~s e Rocio. ' 
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j) presença relatada de mosquitos no domic~lio 

Tabela 29 - prevalência de anticorpos para arbov~rus (*) em 
familias do Bairro do Despraiado - EEJI, segundo a 
presença relatada de mosquitos no domicilio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relato de 
Mosquitos 

no Domicilio 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

16/32 

14/18 

30/50 

Prevalência 
% 

50,0 

77,8 

60,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.louis, Ilhéus e Rocio. 

k) presença de tatus próxima ao domic~lio 

Tabela 30 - Prevalência de anticorpos para arbov~rus (*) em 
familias do Bairro do Despraiado - EEJI, segundo a 
presença de tatus próxima ao domicilio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tatus 

próximos 
ao domicilio 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

12/21 

18/29 

30/50 

Prevalência 
% 

57,1 

62,1 

60,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. St.louis, Ilhéus e Rocio. 
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1) presença de gambâs próxima ao domic'lio 

Tabela 31 - Prevalência de anticorpos para arbov'rus (*) em 
fam'lias do BaiJ~ro do I?espraiado - EEJI, segundo a 
presença de gambàs próxima ao domic'lio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gambâs 

próximos 
ao dom i c i 1 i o 

Sim 

Não 

Prevalência Total 

Familias Positivas/Total 

16/23 

14/27 

30/50 

Prevalência 
% 

69,6 

51,9 

60,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do leste, enc. equina venezuelana, enc. st.louis, IIh6us e Rocio. 



4.5 RESULTADOS DA PESQUISA INDIVIDUAL -E FAMILIAR 

79 

DE 

ANTICORPOS PARA HANTAVIRUS 

Foram analisados soros de 182 moradores do Bairro do 

Despraiado e observou-se presença de anticorpos para hantavirus 

em 3 dos soros testados, representando uma prevalância de 1,6% 

de anticorpos naquela população. 

Os 3 

familias 

[3/58] 

individuos 

diferentes, 

de anticorpos 

comunidade. 

que tinham anticorpos pertenciam a 3 

representando uma prevalência de 5,2% 

para hantavirus nas familias daquela 

As pessoas que apresentar'am anticorpos para hantavir'us et~am 

todas maiores de 14 anos, sendo duas do sexo feminino e uma do 

sexo masculino. Dois individuos declararam-se lavradores com o 

hãb i to de entrar na mata. O homem e uma das mu 1 heres et~am 

naturais da Região Administrativa de Registro. A outra mulher 

não era natural da região mas vivia ali há mais de 10 anos. A 

mulher natural da região viveu no Bairro do Despraiado por mais 

de 20 anos. Entretanto, no momento da pesquisa, vivia no 

municipio de São Paulo há 22 anos, indo frequentemente ao 

Bairt~o do Despt~aiado pat~a visitar familiares. 



4.6 RESULTADOS DOS 
CARACTERlsTICAS 
PARA ARBOvlRUS 

CÁLCULOS DE ASSOCIAÇÃO 
INDIVIDUAIS E A PRESENÇA DE 

4.6.1 Caracteristicas Gerais dos Individuos 

a) idade 
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ENTRE AS 
ANTICORPOS 

Encontr'ou-se associação estatisticamente significante 

(p=0,002) entre idade e infecção por arbovirus em residentes no 

Bairro do Despraiado, conforme a Tabela 32. 

O OR foi 4,5 (IC= [1,62; 15,45]). 

Sensibilidade = 89,8 

Especificidade = 33,8 

Valor preditivo positivo = 33,3 

Valor preditivo negativo = 90,0 

Tabela 32 - Nómero de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI 
com ant i corpos par'a arbov i rus (*), segundo a idade. 
1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anticorpos para Arbovirus 

Sim Não Total 
Idade N % N N % 

>= 14 anos 44 89,8 88 66,2 132 72,5 
(33,3) (66,7) (100,0) 

< 14 anos 05 10,2 45 33,8 50 27,5 
(10,0) (90,0) (100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 49 100,0 

(26,9) 
133 100,0 

(73,1) 
182 , 100, ° 

(100,0) 
=============================================================== 
(*) EncefaJite equina do Jestej EncefaJite equina venezuelanaj Encefalite St.louisj Rocioj Ilhéus. 

XZ = 10,0 - (p=0,002) 
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b) sexo 

Analisando-se a Tabela 33 observa-se, na população estudada, 

que não existe associação estatisticamente significante entre a 

variAvel sexo e a presença de anticorpos para arbovirus 

(considerando-se a presença de anticorpos para todos os agentes 

testados) - p=0,431. 

o OR foi 1,31 (Ie= 0,64; 2,69]). 

Sensibilidade = 59,2 

Especificidade = 47,4 

Valor preditivo positivo = 29,3 

Valor preditivo negativo = 75,9 

Tabela 33 - Nómero de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI 
com anticol~pos pat~a ar'bovirus (*), segundo o sexo. 
1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anticorpos para Arbovirus 

Sim Não Total 
Sexo N N % N % 

Masculino 29 59,2 70 52,6 99 54,4 
(29,3) (70,7) (100,0) 

Feminino 20 40,8 63 47,4 83 45,6 
(24,1) (75,9) (100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 49 100,0 

(26,9) 
133 100,0 

(73,1) 
182 100,0 

,(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina yenezuelanaj Encefalite St.louisj Rocioj Ilh!us. 

x2 = 0,62 - (p=0,431) 
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c) estado civil 

N§o houve associaç§o estatisticamente significante entre o 

estado civil dos residentes no Despraiado e a presença de 

anticorpos para arbovirus (p=0,938), como se observa na tabela 

abaixo. 

o OR foi 0,97 (IC= [0,37; 2,63]) 

Sensibilidade = 73,7 

Especificidade = 25,6 

Valor preditivo positivo = 32,6 

Valor preditivo negativo = 66,7 

Para a anAlise de associaç§o foram excluidos 9 formulArios 

de individuos com estado civil ignorado. Também foram 

excluidos individuos com idade inferior a 18 anos. 

Tabela 34 - Nómet~o de moradores do Bail~ro do De~pr'aiado - EEJI 
com anticorpos para arbovirus (*), segundo o estado 
civil. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anticorpos para Arbovirus 

Sim Não Total 
Estado Civil N % N % N % 

Casados/V;óvos 28 73,7 58 74,4 86 74,1 
(32,6) (67,4) (100,0) 

So lte;l~os 10 26,3 20 25,6 30 25,9 
(33,3) (66,7) (100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 38 100,0 

(32,8) 
78 100,0 

(67,2) 
116 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encalite st.louis; Rocioj Ilhéus. 

x2 = 0,01 - (p=0,938) 
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d) naturalidade 

Para melhor anAlise da naturalidade como fator de risco para 

arboviroses optou-se por dividir os moradores em naturais da 

R.A. de Registro ou não, como mostra a tabela 35. 

Pat~a a anAlise estatistica desta variAvel fot~am excluidos 9 

formulArios de individuos cuja naturalidade i ignorada. 

Vel~ifica-se que houve associação estatisticamente 

significante (p=0,002) entre ser natural da Região 

Administrativa de Registro e estar infectado por arbovirus. 

o OR foi 3,00 (IC= [1,45; 6,99]) 

Sensibilidade = 68,9 

Especificidade = 58,6 

Valor preditivo positivo = 36,9 

Valor preditivo negativo = 84,3. 

Tabela 35 - Nómero de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI 
com anticorpos para arbovirus (*), segundo a 
naturalidade. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natut~a i s 

R.A. 
Registro 

Sim 

Não 

31 

14 

Anticorpos para Arbov'rus (*) 
Sim Não 

N N 

68,9 53 41,4 
(36,9) (63,1) 

31, 1 75 58,6 
(15,7) (84,3) 

Total 
N % 

84 48,6 
(100,0) 

89 51,4 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 45 100,0 

(26,0) 
128 100,0 

(74,0) 
173 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Região administrativa de Registro compreende: Barra do Turvo, Canan&ia, Eldorado, Iguape, Ita~iri, 
Jacupiranga, Juquia, Hiracatu, Pariquera-Açú, Pedro de loledo, Registro, Sete Barras, Cajati e Ilha 
Comprida. , 
(*) Encefalite equina do lestei Encefalite equina venezuelana i Encefalite St~L~~isi Rocioj 'Ih&us. 

xZ = 10,1 - (p=0,002) 
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e) tempo de residência no Despraiado 

Para avaliar provãvel associação construiu-s~ a tabela 

seguinte comparando-se individuos que moravam ha mais de 10 

anos na ãrea com aqueles que viviam ha ate 10 anos ali. 

FOI~am exc 1 u i dos das anã 1 i ses os fOI~mu 1 ar i os de 14 i nd iv i duos 

cujo tempo de residência na area e desconhecido. 

Não houve associação estatisticamente significante entre 

tempo de residência no Bairro do Despraiado e presença de 

infecçSes por arbovirus (p=0,335). 

A OR foi 1,40 (Ie= [0,67; 2,96]). 

Sensibilidade = 55,6 

Especificidade = 52,8 

Valor preditivo positivo = 30,1 

Valor preditivo negativo = 76,5 

Tabela 36 - Nómero de moradores que viviam ha mais de 10 anos 
no Bairro do Despraiado - EEJI com anticorpos para 
al~bovil~us (*). 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anos 

de 
Residência 

+ de 10 

ate 10 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não Total 

N N N 

25 55,6 58 47,2 83 49,4 
(30,1) (69,9) (100,0) 

20 44,4 65 52,8 85 50,6 
(23,5) (76,5) (100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 45 100,0 

(26,8) 
123 100,0 

(73,2) 
168 100,0 

,(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestei Encefalite equina venezuelana; Encefalite St.Louisi Rocioi Ilhéus. 

x2 = 1,40 - (p=0,335) 
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f) escolaridade 

A tabela 37 que não houve associação 

estat i st i camente si gn i f i cante entt~e o gl~au de esco 1 ar i dade dos 

moradores do Bairro do Despraiado e estar infectado por 

arbovirus (p=O,990). 

Para a anãlise estatistica foram excluidos 10 formulârios de 

individuos cujo grau de escolaridade 6 ignorado. 

o odds ratio foi 1,01; (IC= [0,44; 2,39]). 

Sensibilidade = 73,3 

Especificidade = 26,8 

Valor preditivo positivo = 26,2 

Valor preditivo negativo = 73,9 

Tabela 37 - Nómero de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI, 
sem escolaridade/com primãrio incompleto e com 
outros niveis de instrução, com anticorpos para 
arbovirus (*). 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grau 

de 
Esco 1 al~ idade 

sem escolar. e 
pl~im. i ncomp 1 • 

demais niveis 
de i nstt~ução 

Anticorpos para Arbov~rus 
Sim Não 

N % N % 

33 73,3 93 73,2 
(26,2) (73,8) 

12 26,7 34 26,8 
(26, 1) (73,9) 

N 

126 

46 

Total 
% 

73,3 
(100,0) 

26,7 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 45 100,0 

(26,2) 
127 100,0 

(73,8) 
172 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite st.louisj Rocioj Ilheus. 

" X' = 0,0 - (p=O,990) 
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4.6.2 Situação Ocupacional 

a) ocupação atual 

Para melhor avaliação da ocupação como fator de risco optou

se por analisar separadamente as variAveis lavrador, estudante 

e dona de casa, como estA apresentado nas tabelas seguintes. 

Par'a as anAlises fOI~am excluidos 24 formulàl~ios, de 

individuos com ocupação ignorada, de crianças que não tem idade 

para frequentar escola e de crianças que, possivelmente, não 

estudam, trabalham com os pais mas não referil~am nenhuma 

ocupação. 

(i) lavrador 

Houve associação estatisticamente significante (p=0,044) 

entre a ocupação de lavrador e infecç5es por arbovirus nos 

mOf"'adof"'es do Bairro do Despraiado. 

o OR foi 2,81, (Ie= [1,29; 6,25]). 

FOI~am excluidos da anAlise os formulArios· de individuos com 

ocupação ignorada. 

Sensibilidade = 66,7 

Especificidade = 58,4 

Valor preditivo positivo = 39,0 

Valor preditivo negativo = 81,5 
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Tabela 38 - Nómero de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI 
com anticorpos para arbovirus (*), segundo a 
ocupação de lavrador. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocupação 

de 
Lavl"adol~ 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbov~rus 
Sim Não 

N % N % 

30 66,7 47 41,2 
(39,0) (61,0) 

15 33,3 66 58,4 
(18,5) (81,5) 

Total 
N 

77 48,7 
(100,0) 

81 51,3 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 45 100,0 

(28,5) 
113 100,0 

(71,5) 
158 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do leste i Encefalite equina venezuelanai Encefalite St.louisi Rocioi IlhAus. 

x2 = 8,1 - (p=0,044) 

(ii) estudante 

Verifica-se, na tabela 39, que houve associação 

estatisticamente significante entre a ocupação de estudante ~ 

infecção por arbovirus (p=0,016). 

A OR foi 0,30 (Ie= [0,09; 0,87]). 

Foram excluidos da anàlise os fOI~mulàrios de individuos com 

ocupação ignorada. 

Sensibilidade = 11,1 

Especificidade = 70,8 

Valor preditivo positivo = 13,2 

Valor preditivo negativo = 66,7 
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Tabela 39 - Nómero de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI 
com anticorpos para arbovirus (*), segundo a 
ocupação de estudante. 1990. 

=============================================================== 
Ocupação 

de 
Estudante 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbov'rus 
Sim Não 

N N 

05 11 , 1 33 29,2 
(13,2) (86,8) 

40 88,9 80 70,8 
(33,3) (66,7) 

Total 
N 

38 24, 1 
(100,0) 

120 75,9 
(100,0) 

------------------------------------------------------ ---------~ 

Total 45 100,0 113 100,0 158 100,0 
(28,5) (71,5) (100,0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equinB venezuelana; Encefalite st.louis; Rocioj Ilh~us. 

x2 = 5,77 - (p=0,016) 

(iii) dona de casa 

A tabela 40 que não houve associação 

estatisticamente significante (p=0,298) entt~e a ocupação de 

dona de casa e infecções por arbovirus na população estudada. 

A OR foi 0,62 (Ie= 0,21; 1,63]). 

Foram excluidos da anAlise os formulArios de individuos com 

ocupação ignorada. 

Sensibilidade = 15,6 

Especificidade = 77,0 

Valor preditivo positivo = 21,2 

Valor preditivo negativo = 69,6 
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Tabela 40 - Nómero de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI 
com anticorpos para arbovirus (*), segundo a 
ocupação "dona de casa". 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocupação 
"Dona de 

Casa" 

Sim 

Não 

Anticorpos por Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 

07 15,6 26 23,0 
(21,2) (78,8) 

38 84,4 87 77,0 
(30,4) (69,6) 

Total 
N % 

33 20,9 
(100,0) 

125 79,1 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 

I 
45 100,0 

(28,5) 
113 100,0 

(71,5) 
158 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encefalite St.Louis; Rocioj Ilheus. 

x2 = 1,05 - (p=0,298) 

4.6.3 Situação da Saude 

a) antecedente de transfusão sanguinea e hemoderivados 

A tabela 41 mostra que não houve associação estatisticamente 

significante, na população estudada, entre ter recebido 

transfusão sanguinea e estar infectado por arbovirus (p=0,371). 

Pat~a calculo da associação estatistica fot~am excluidos os 

formularios de 14 individuos cujo antecedente de transfusão 

sanguinea e hemoderivados ê ignorado. 

A OR foi 1,41 (IC= [0,36; 4,87]). 

Sensibilidade = 11,1 
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Especificidade = 91,9 

Valor preditivo positivo = 33,3 

Valor preditivo negativo = 73,9 

Tabela 41 - Nómero de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI 
com anticorpos para arbovirus (*), segundo o 
recebimento de transfusão sanguinea. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recebeu 
Transfusão 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 

05 1 1 , 1 10 8,1 
(33,3) (66,7) 

40 88,9 113 91,9 
(26,1) (73,9) 

Total 
N % 

15 8,9 
(100,0) 

153 9 1 , 1 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 45 100,0 

(26,8) 
123 100,0 

(73,2) 
168 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestei Encefalite equina venezuelanai Encefalite St.louisi Rocioi Ilhéus. 

Teste de Fischer - p=0,371 

4.6.4 Relação com o meio ambiente 

a) : entrar na mata 

A relação entre o hAbito de entrar na mata e a possibilidade 

de infecções por arbovirus pode ser estimada pela tabela 42. 

Observa-se que existe associação estatisticamente significante 

(p=0,003) entre essas duas variAveis. 
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For'am exclui dos do cãlculo da associação estatistica 

formulãrios de 11 individuos cuja frequência ã mata ê ignorada. 

o OR foi 3,57 (IC= [1,42; 10,17]). 

Sensibilidade = 84,4 

Especificidade = 39,7 

Valor preditivo positivo = 33,3 

Valor preditivo negativo = 87,7 

I 
Tabela 42 - Nómero de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI 

com anticorpos para arbovirus (*), segundo o hãbito 
de entrar na mata. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ent,-'a 

na 
Mata 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N 

Total 
% N % 

---------------------------------------------------------------
Sim 38 

Não i 07 

Total 45 

84,4 
(33,3) 

15,6 
(12,3) 

100,0 
(26,3) 

76 

50 

126 

60,3 
(66,7) 

39,7 
(87,7) 

100,0 
(73,4) 

114 

57 

171 

66,7 
(100,0) 

33,3 
(100,0) 

100,0 
(100,0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite st.louisj Rocioj Ilhéus. 

x2 =8,69 - (p=0,003) 

b) frequência com que entram na mata 

Verifica-se que no Bairro do Despraiado não houve associação 

entre presença de anticorpos para arbovirus e o hAbito de 

entral~ na mata diariamente quando comp~rado a outras 
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frequências de entrada na mata ("raramente", "uma vez por mês", 

"uma vez pot~semana"), como se observa na tabela · seguinte 

(p=0,501). 

o OR foi 0,76; 10= [0,31; 1,81]). 

Para o cAlculo da associação foram excluidos 11 individuos 

cuja frequência à mata ê ignorada e 57 individuos que afirmaram 

não entrar na mata, dos quais 8 apresental~am anticorpos par'a 

arbovirus. 

Tabela 43 - Nómero de moradores do Bairro do Oespraiado - EEJI 

com anticorpos para arbovirus (*), segundo o hàbito 
de entrar na mata d i al~ i amente ou menos 
frequentemente. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entra 

na 
Mata , 

Anticorpos para Arbov'rus 
Sim Não 

N % N 

Total 
% N % 

------------------------------------------------------ ------~--

o i at~i amente 14 36,8 33 43,4 47 41,2 
(29,8) (70,2) (100,0) 

Menos (**) 24 63,2 43 56,6 67 58,8 
frequentemente (35,8) (64,2) (100,0) 
---------------------------------------------------------------" 

Total 38 100,0 
(33,3) 

76 100,0 
(66,7) 

114 100,0 
(100,0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite St.louisj Rocioj Ilhéus . 

(**) ·raramente·, ·uma vez por mês·, "ula vez porseeana" 

x2 = 0,45 - (p=0,501) 

Na tabela 44 ~stão apresentados os resultados dos testes de 

associação para as variàveis individuai. estudadas. 
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Tabela 44 - Valores do odds ratio e da associação pelo qui-quadrado entre caracteristicas individuais de 
moradores do Bairro do Despraiado - EEJI e a presença de anticorpos para arbovirus (*). 1990. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica Categoria Valor de p Prevalência (%) OR IC OR bruta(95%} 

idade (a) menores 14 a 0,002 10,0 4,50 (1,62; 15,45) 
maiores: 14 a 33,3 

sexo masculino 0,431 29,3 1,31 (0,64; 2,69) 
feminino 24,1 

estado c i v iI casados/viuvos 0,938 32,6 0,97 (0,37; 2,63) 
solteiros 33,3 

naturais da sim 0,002 38,1 3,13 (1,45; 6,99) 
R.A.Registro (a) não 15,7 

tempo de f 10 anos 0,335 30,1 1,40 (0,67; 2,96) 
residência até 10 anos 23,S 

escolaridade s/escol. e primo incompl. 0,990 26,2 1,01 (0,44; 2,39 
demais niveis 26,1 

ocupação: sim 0,044 39,0 2,81 (1,29; 6,25) 
lavrador (a) não 18,5 

ocupação: sim 0,016 13,2 0,30 (0,09; 0,87) 
estudante (~) não 33,3 

ocupação: sim 0,298 21,2 0,62 (0,21; 1,63) 
Rdona de casaR não 30,4 

transfusão sim 0,371 (U) 33,3 1,41 (0,36; 4,87) 
não 26,1 

entra na mata (a) sim 0,003 33,3 3,57 (1,42; 10,17) 
não 12,3 

frequência com diariamente 0,501 29,8 0,76 
que entram na mata menos frequentem/ 35,8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) caracterlsticas associadas estatisticamente a infecções por arbovirus 
(*) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encefalite St.louis; Rocio; IIHus. 

(**) Teste de Fischer 
OR : odds rat io 
IC : intervalo de confiança 
p : nlvel de significância de 0,05 
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Na tabela seguinte são apresentados · os valores de 

sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivo e 

negativo de caracteristicas individuais de residentes no Bairro 

do Despraiado quando relacionadas a infecções por arbovirus . 

. Tabela 45 - Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN) 
de . caracterlsticas individuais de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI, ·com relação à 
presença de anticorpos para arbovlrus (*). 1990. 

--------------------.------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterlstica Sensibilidade (S) Especificidade (S) VPN (S) 

idade (a) 89,8 33,S 33,3 90,0 

sexo 59,2 41,4 29,3 75,9 

estado civil (a) 73,7 25,6 32,6 66,7 

naturais da 68,9 58,6 36,9 84,3 
R.A.Registro (a) 

teapo de residência 55,6 52,8 30,1 76,5 

esco lar idade 53,3 26,8 26,2 73,9 

lavrador ' (a) 66,7 58,4 39,0 81,5 

estudante 11; I 70,8 13,2 66,7 

dona de casa 15,6 H,O 21,1 69,6 

transfusão 11,1 91,9 33,3 73,9 

entra na mata (a) 84,4 39,7 33,3 87,7 

frequência COAI 36,8 56,6 29,S 64,2 
que entram na mata 
--------------------------------.-.----------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) caracter,lsticas com sensibilidade e valor preditivo positivo ou negativo iguais ou superiores a 60,0' 

(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite St.louisj Rocioj Ilheus. 



4.7 RESULTADOS DOS CALCULOS DE ASSOCIAçAO 
CARACTERISTICAS FAMILIARES E A PRESENÇA DE 
PARA ARBOVrRUS EM MEMBROS DA FAMILIA 

4.7.1 Caracterização da Moradia 

a) tip6 de construção 
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ENTRE AS 
ANTICORPOS 

Não existe associação estatisticamente significante entre o 

tipo de construção das casas do Bairro do Despraiado e membros 

da familia infectados por arbovirus (p=0,660). 

Para a análise da associação foram excluidos 3 formulàrios 

de familias das quais o tipo de construção das residências e 
ignorado. 

O odds-ratio foi 1,27 (IC= [0,38; 4,32]) 

Sensibilidade = 51,5 

Esp~cificidade = 54,5 

.. Valor preditivo positivo = 58,7 

Valor preditivo negativo = 42,9 

Tabela 46 - Número de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus (*), segundo o tipo de construção da 
residência. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo 

de 
Construção 

Alvenaria 

Barro/Madeira 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N N 

17 51,5 10 45,5 
(58,7) . (41,3) 

16 48,5 12 54,5 
(57,1) (42,9) 

N 

27 

28 

Total 
% 

49,1 
(100,0) 

50,9 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 33 100,0 22 100,0 55 60,0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite St.louisj Rocioj Ilh~us. 

x2 = 0,19 - (p=0,660) 
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b) tipo de cobertura 

Não houve associação estatisticamente significante entre o 

tipo de co.ber·tUl~a da I~esidência e anticorpos pal~a arbovit~us em 

membro da familia (p:0,174). 

Pal~a calculal~ a associação excluiram-se os formuHu"ios de 3 

familias cujo tipo de cobertura da residência é ignorado. 

o odds-ratio foi 0,45 (IC: [0,12; 1,63]) 

Sensibilidade: 54,5 

Especificidade: 27,3 

Valor preditivo positivo: 52,9 

Valor preditivo negativo: 28,6 

Tabela 47 - Número de famflias residentes no Bai,"ro do 
Despraiado EEJI, com membros que possuem 

. anticorpos para arbovfrus (*) segundo o tipo de 
cobertura da residência. 1990. 

=============================================================== 
Tipo 

de 
Çobertura 
; 

Anticorpos para Arbov~rus 
Sim Não Total 

N N N % 
----------------------~----------------------------------------

Telha de 18 54,5 16 72,7 34 61,8 
Fibrocimento (52,9) (47,1) (100,0) 

Telha de 15 45,5 06 27,3 21 38,2 
Barro (71,4) (28,6) (100,0) 
---------------------------------------------------------------

Total 33 100,0 
(60,0) 

22 100,0 
.( 40, O) 

55 100,0 
(100,0) 

=============================================================== 
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite st.louisj Rocioj Ilhêus. 

x2 : 1,85 - (p:0,174) 
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c) possue galinheiro 

A tabela seguinte mostra que não houve associação 

estatisticamente significante entre a presença de galinheiro na 

moradia e membros da familia com infecç5es por arbovirus 

(p=0,695). 

A OR foi 1,26 (Ie= [0,34; 4,56]) não permitindo afirmar que 

a presença desse tipo de anexo no domicilio é fator de risco 

para arbovit~oses em membt~os das familias daquela comunidade. 

Para a anâlise de associação foi excluido 1 formulârio sem 

resposta a essa questão. 

Sensibilidade = 68,8 

Especificidade = 36,4 

Valor preditivo positivo = 61,1 

Valor preditivo negativo = 44,4 

Tabela 48 - Nómero e de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus (*), segundo a presença de 
galinheiro na moradia. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Possue 
Galinheiro 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 
Total 

N % 
---------------------------------------------------------------

Sim 22 

Não 10 

Total 32 

68,8 
(61,1) 

31,2 
(55,6) 

100,0 
(59,3) 

14 

08 

22 

63,6 
(38,9) 

·36,4 
(44,4) 

100,0 
(40,7) 

36 66,7 
(100,0) 

18 33,3 
(100,0) 

54 100,0 
(100,0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encefalite St.louis.; Rocio; Ilhéus. 

x2 = 0,15 - (p=0,695) 
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d) possue paiol 

Ver- i f i cou-se que · não houve associação estatisticamente 

significante entre a existância de paiol na moradia e a 

presença de anticorpos para arbovirus em membros da familia 

(p=0,411), como pode ser observado na tabela seguinte. 

A OR foi de 1,79 POI~ém não significante (IC= [0,26; 20,34) 

não permitindo concluir que a presença de paiol aumente a 

chance dos residentes nos domicilios do Bairro do Despraiado, 

de apresentarem infecções por arbovirus. 

Sensibilidade = 15,2 

Especificidade = 90,9 

Valor preditivo positivo = 71,4 

Valor preditivo negativo = 41,7 

' Tabela 49 - Nümel~o de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus (*), segundo a presença de paiol na 
moradia. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Possue 
Paiol 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % . N % 

05 15,2 02 9, 1 . 
(71,4) (28,6) 

28 84,8 20 90,9 
(58,3) (41,7) 

Total 
N % 

07 12,7 
(100,0) 

48 87,3 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 33 100,0 

(60,0) 
22 100,0 

(40,0) 
55 , 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite St.Louisj Rocioj Ilhéus. 

Teste de Fischer ~ p=0,411 
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e) possue chiqueiro 

Não houve associação estatisticamente significante entre a 

presença de chiqueiro no domicilio e a presença de residentes 

com arboviroses (p=0,100). 

A OR foi de 3,17 mas não significante (IC= [0,68; 19,89]). 

Sensibilidade = 33,3 

Especificidade = 86,4 

Valor preditivo positivo = 78,6 

Valor preditivo negativo = 46,3 

Tabela 50 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus . (*), segundo a presença de chiqueiro 
na moradia. 1990. 

--------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------

Possue 
Chiqueiro 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 
Total 

N % 
---------------------------------------------~-----------------

Sim 1 1 33,3 03 13,6 14 25,5 
(78,6) (21,4) (100,0) 

Não 22 66,7 19 86,4 41 74,5 
(53,7) (46,3) (100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 33 100,0 

(60,0) 
22 100,0 

(40,0) 
55 100,0 

(100,0) 
=============================================================== 
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite St.louisj Rocioj Ilhéus. 

x2 = 2,7 - (p=0,100) 
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4.7.2 Caracterização cultural 

a) religião - pentecostais praticantes 

A tabela 51 mostra que não houve associação estatisticamente 

significante entre a prática da religião pentecostal, no Bairro 

do Despraiado, e infecç3es por arbovirus em membros das 

familias praticantes (p=0,272). 

A OR foi de '1,87 (IC= [0,53; 6,69]). 
J 

: Se~sibilidade = 51,6 

Especificidade = 63,6 

Valor preditivo positivo = 66,7 

Valor preditivo negativo = 48,3 

Tabela 51 - Nómero de familias residentes no Bair'r'o do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus (*), segundo a prAtica da religião 
pentecostal. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentecostal 
Pr'at i cante 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 
Total 

N % 
---------------------------------------------------------------

Sim 16 

Não 15 

Total 31 

51,6 
(66,7) 

48,4 
(51,7) 

100,0 
(58,5) 

08 

14 

22 

36,4 
(33,3) 

63,6 
(48,3) 

100,0 
(41,5) 

24 

29 

53 

45,3 
(100,0) 

54,7 
(100,0) 

100,0 
(100,0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encefalite St.Louis; Rocio; IIhAus. 

x2 =1,21 - (p=O,272) 
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4.7.3 Contacto com Reservatórios e Vetores 

a) cria cachorros 

Não houve associação estatisticamente significante entre 

criar cachorros na resid~ncia e a presença de membros da 

fami 1 ia . infectados pOt~ arbovirus (p=0,465) como mostra a tabela 

seguinte. 

Foram excluidos da análise os fOI~mulàrios de 8 familias que 

não respondet~am a essa questão. 

o OR observado foi de 0,69 (IC= [0,10; 3,86]) não se podendo 
; ' 

concluir que ct~iar esses animais seja um fator de proteção para 

arboviroses na comunidade pesquisada. 

Sensibilidade = 78,6 

Especificidade = 15,8 

Valor preditivo positivo = 57,9 

Valor preditivo negativo = 33,3 

Tabela 52 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arboviru~ (*), segundo a presença de cachorros 
no domici 1 io. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.. Anticorpos para Arbov'rus 

. Cria Sim Não Total 
Cachorros N % N % N % 

Sim 22 78,6 16 84,2 ' 38 80,9 
(57,9) (42,1) (100,0) 

Não 06 21,4 03 15,8 09 19,1 
(66,7) (33,3) (100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 28 100,0 19 . 100,0 47 . 100 ,0 

(59,6) (40,4) (100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(t) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encefalite St.Louis; Rocio; Ilhéus. 

Teste de Fischer - p=0,465 
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Não foi observada alteração da associação quando a anàlise 

foi t"ealizada considerando-se que se uma familia cria cachorros 

essa caracteristica poderia ser estendida às demais familias 

residentes na mesma área. Verificou-se OR=0,48 (IC= [0,04; 

3,14]) e p=0,340 (Teste de Fischer). 

b) cria passarinhos 

Observa-se que não houve associação estatisticamente 

significante entre o hAbito de criar passarinhos e membros da 

familia com anticorpos para arbovirus (p=0,596), como demonstra 

a tabela 53. 

Tabela 53 - Numero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus (*), segundo o hAbito de criar 
passarinhos no domicilio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cria 
Passat" i nhos 

Sim 

Não 

.Tota 1 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N 

01 3,6 

27 

28 

(100,0) 

96,4 
(58,7) 

100,0 
(59,6) 

N 

19 

19 

(--) 

100,0 
(41,3) 

100,0 
(40,4) 

Total 
N % 

01 2,1 
(100,0) 

46 97,9 
(100,0) 

47 100,0 
(100,0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{*} Encefalite equina do lestei Encefalite equina venezuelanai Encefalite St.louisi Rocioj Ilheus. 

Teste de Fischer - p=0,596 

Não foi possivel determinar o odds-ratio pois a existência 

de um dos valores igual a zero fez com que o denominador para o 

cAlculo desse parâmetro fosse igual a zero. 



Sensibilidade = 3,6 

Especificidade = 100,0 

Valor preditivo positivo = 100,0 

Valor preditivo negativo = 41,3 
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Outra familia mora na ãrea em que se criam passarinhos com 

laço de parentesco entre ambas. Como nas duas familias hã 

individuos infectados, o cãlculo da odds ratio considerando-se 

as áreas, permanece indeterminado. No entanto, se a anãlise de 

associação for feita considerando-se o hAbito de CI~ i ar 

passarinhos como uma caracteristica individual ao invês de 

familiar, essa variável passa a ser associada a infecções por 

arbovirus (p=O,011), atuando como fator de risco (OR=8,33 - IC= 

[1,28; 90,15], como está demonstrado na tabela 54. 

Tabela 54 - Nómero de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI, 
que possuem anticorpos para arbovirus (*), segundo 
o hábito de criar passarinhos no domicilio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CI~ia 

Passal~ i nhos 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 

05 12,8 02 1, 7 
(71,4) (28,6) 

34 87,2 114 98,3 
(23,0) (77,0) 

Total 
N % 

07 4,5 
(100,0) 

148 95,5 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 39 100,0 

(25,2) 
116 100,0 

(74,8) 
155 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite St.Louisj Rocioj Ilhéus. 

XL = 8,33 - (p=0,011) 
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c) cria gatos 

Observa-se, na tabela 55, que não houve associação 

estat i st i camente si gn i f i cante entr'e a pr'esença de gatos no 

domicilio e membros da familia com arboviroses (p=O,210). 

O OR observado foi 0,47 (IC= [0,12; 1,79]) não permitindo 

afirmar que o hábito de criar esses animais implica em maior 

chance das pessoas da familia se infectarem com arbovirus. 

Sensibilidade = 39,3 

Especificidade = 42,1 

Valor preditivo positivo = 50,0 

Valor preditivo negativo = 32,0 

A análise de associação não apresentou alteração quando se 

estendeu a caracte,~istica "criar gatos" para outras familias 

que viviam na mesma área. O qui-quad,~ado foi 0,78 (p=O,380) e 

o OR foi 0,59 (IC= [0,16; 2,20]). 

Tabela 55 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus (*), segundo a presença de gatos no 
domici 1 io. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C," i a 
Gatos 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 

1 1 39,3 11 57,9 
(50,0) (50,0) 

17 60,7 08 42,1 
(68,0) (32,0) 

Total 
N % 

22 46,8 
(100,0) 

25 53,2 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 28 100,0 

(59,6) 
19 100,0 

(40,4) 
47 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encefalite St.Louis; Rocio; Jlh~us. 

x2 = 1,57 - (p<O,210) 
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d) cria porcos 

A tabela 56 mostra que o hâbito de criar porcos nio estâ 

estatisticamente associado a infecção pOI~ at~bovil~us em membl~os 

de familias do Despraiado (p=0,825). 

A OR foi de 0,87 (IC= [0,21; 3,81]). 

Sensibilidade = 28,6 

Especificidade = 68,4 

Valor preditivo positivo = 57,1 

. Valor preditivo negativo = 39,4 

Mesmo quando se considerou essa caracteristica comum a todas 

as familias residentes em iu~eas onde uma familia el~a cl~iadora 

de suinos não houve associação estatist'icamente significante 

entre a variâvel e infecção por arbovirus em algum membro da 

fami 1 ia. o qui-quadrado foi 0,20 (p=0,660) e o OR foi 0,77 

(I~= [0,21; 2,82]). 

Tabela 56 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus(*), segundo o hâbito de criar 
pOI~COS. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CI~ia 

POI~COS 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 

08 28,6 06 31,6 . 
(57,1) (42,9) 

20 71,4 13 68,4 
(60,6) (39,4) 

Total 
N % 

14 29,8 
(100,0) 

33 70,2 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 28 100,0 

(59,6) 
19 100,0 

(40,4) 
47 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encefalite St.louis; Rocio; Ilhéus . 

x2 = 0,05 - (p<0,825) 
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e) cria galinhas 

Não houve associação estatistica entre o hAbito de criar 

galinhas e infecçSes por arbovirus em membros da familia 

(p=0,551) como pode ser observado na tabela 57. 

A OR de 1,46 não foi significante (IC= [0,35; 5,98]) não 

permitindo concluir que o hãbito de criar galinhas aumente a 

chance dos membr'os da fami 1 ia adquil~il~em al~bovil~oses. 

Sensibilidade = 71,4 

Especificidade = 36,8 
I 

Va'lol~ pl~editivo positivo ' = 62,5 

Valor preditivo negativo = 46,7 

Tambem não houve associação estatisticamente significante 

(p=0,800) entre o hábito de criar galinhas e infecção por 

arbovirus quando se considerou que se uma familia cria galinhas 

essa caracteristica poderia ser comum a outras familias 

residentes na mesma ãrea. OR= 1,18 (IC= [0,27; 4,87]). 

Tabela 57 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus (*), segundo o hAbito de criar 
galinhas. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CI~ i a 
Galinhas 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N N 

20 71,4 12 63,2 
(62,5) (37,5) 

08 28,6 07 36,8 
(53,3) (46,7) 

Total 
N % 

32 68,1 
(100,0) 

15 31,9 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 28 100,0 

(59,6) 
19 100,0 

(40,4) 
47 , 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite St.Louisj Rocioj Ilhéus. 

x2 = 0,36 - (p=0,551) 
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f) cria galinhas e infecção pelo virus EEE 

Verifica-se que não houve associação estatisticamente 

significante entre a presença de galinhas no domicilio e 

infecção pelo virus EEE em membros da familia (p=O,089). 

A OR foi de 0,13 (IC= [O; 1,87) não permitindo concluir que 

essa caracteristica seja um fator de risco para infecção pelo 

virus EEE na população estudada. 

Sensibilidade = 25,0 

Especificidade = 27,9 

Valor preditivo positivo = 3,1 

Valor preditivo negativo = 80,0 

Tabela 58 - N~mero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para o vfrus da Encefalite Equina do Leste (EEE), 
segundo o hábito de criar galinhas. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ct"' ia 
Galinhas 

Sim 

Não 

Anticorpos para o virus EEE 
Sim Não 

N % N % 

01 25,0 31 72,1 
(3,1) (96,9) 

03 75,0 12 27,9 
(20,0) (80,0) 

Total 
N % 

32 68, 1 
(100,0) 

15 31,9 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 04 100,0 

(8,5) 
43 100,0 

(91,5) 
47 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teste de Fischer - p=0,089 
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g) cria patos e/ou perus 

Não houve associação estatisticamente significante entre o 

hábito de criar patos e/ou perus e membros da fam~lia com 

arboviroses (p=0,256) como estA demonstrado na tabela 59. 

A OR foi de 0,47 (Ie= [0,08; 2,62]) porém não significante. 

Sensibilidade = 14,3 

Especificidade = 73,7 

Valor preditivo positivo = 44,4 

Valor preditivo negativo = 36,8 

Também não houve associação estatisticamente significante 

(p=0,320) entre o hAbito de criar essas aves e infecção por 

arbovirus quando se considerou que se uma familia cria patos 

e/ou perus essa caracteristica poderia ser comum a outras 

familias residentes na mesma ârea. OR= 0,57 (Ie= [0,12; 

2,83]). 

Tabela 59 - Número de familias /"'esidentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus (*), segundo o hâbito de criar patos 
e/ou perus. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
el~ia 

Patos ou 
Perus 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N N 

04 14,3 05 26,3 
(44,4) (55,6) 

24 85,7 14 73,7 
(63,2) (36,8) 

Total 
N % 

09 19, 1 
(100,0) 

38 80,9 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 28 100,0 

(59,6) 
19 100,0 

(40,4) 
47 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encefalite St.Louis; Rocio; Ilhéus. 

Teste de Fischer - p=0,256 
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h) cria aves domesticas e infecção pelo virus Rocio 

Observou-seque não existe associação estatisticamente 

significante entre a criação de aves domésticas e infecção pejo 

arbovirus Rocio para a população do Bairro do Despraiado 

(p=0,304). 

O OR foi de 0,34, não significante (IC= [0,02; 5,41]), não 

permitindo confirmar que para aquela população o fato de se 

criar aves domésticas aumente a chance de uma familia vir a ter 

membros infectados pelo arbovirus Rocio. 

Sensibilidade = 50,0 

Especificidade = 25,6 

Valor preditivo positivo = 5,9 

Valor preditivo negativo = 84,6 

Tabela 60 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para o arbovirus Rocio, segundo o hAbito de criar 
aves domesticas. Bairro do Despraiado - EEJI, 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cria 
Aves 

Domesticas 

Sim 

Não 

Anticorpos para o virus Rocio 
Sim Não 

N N % 

02 50,0 32 74,4 
(5,9) (94,1) 

02 50,0 1 1 25,6 
(15,4) (84,6) 

Total 
N % 

34 72,3 
(100,0) 

13 27,7 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 04 100,0 

(8,5) 
43 100,0 

(91,S) 
47 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teste de Fischer - p=O,304 
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i) cria bovinos 

A tabela 61 mostra que não houve associação estatisticament~ 

significante entre o fato de criar bovinos e ter membros da 

familia infectados por arbovirus (p=0,645). 

o OR foi 1,38 (IC= [0,07; 86,16]) não confirmando que 

criação de bovinos seja um fator de risco para infecção por 

arbovirus na população do Despraiado. 

Sensibilidade = 7,1 

Especificidade = 94,7 

Valor preditivo positivo = 66,7 

Valor preditivo negativo = 40,9 

Não houve alteração da associação (p=0,700 Teste de 

Fischer) quando a análise foi realizada levando-se em conta que 

se uma familia cria bovinos, as demais familias da área tambem 

poderiam ser consideradas criadoras. O OR foi 1,00 (IC= [0,10; 

13,09]). 

Tabela 61 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus (*), segundo o hábito de criar 
bov i nos. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c,'" ia 
Bovinos 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 

02 7 , 1 01 5,3 
(66,7) (33,3) 

26 92,9 18 94,7 
(59,1) (40,9) 

Total 
N % 

03 6,4 
(100,0) 

44 93,6 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 28 100,0 

(59,6) 
19 100,0 

(40,4) 
47 '100, O 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite St.Louisj Rocioj Ilhéus. 

Teste de Fischer - p=0,645 
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j) cria equinos 

No Bairro do Despraiado não existe associação estat~stica 

entre criar esse animais e ter algum membro da familia com 

anticorpos para arbovirus (p=0,202), como se observa na tabela 

62. 

Não foi possivel determinal~ o odds-ratio pois a existência 

de um dos valores iguais a zero fez com que o denominador para 

o cAlculo desse parâmetro fosse igual a zero. 

Sensibilidade = 10,7 

Especificidade = 100,0 

Valor preditivo positivo = 100,0 

Valor preditivo negativo = 43,2 

Cada uma das familias que cria equinos vive s6zinha numa 

área, portanto, não foi feita anAlise de associação por irea. 

Tabela 62 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus (*), segundo o hAbito de criar 
equinos. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cria 
Equinos 

Sim 

Não 

Total 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % 

03 10,7 

25 

28 

(100,0) 

89,3 
(56,8) 

100,0 
(59,6) 

N 

19 

19 

% 

100,0 
(43,2) 

100,0 
(40,4) 

Total 
N % 

03 6,4 
(100,0) 

44 93,6 
(100,0) 

47 100,0 
,(100,0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encefalite st.Louis; Rocio; Ilhbus. 

Teste de Fischer - p=0,202 

Serviço de Biblioteca e pocumenta1C;cãAo 
__ •. r- t""l\llnC PIIFU 
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k) cria equinos e infecção por virus da VEE 

Obsel"va-se, na tabela 63, que não houve associação 

estatisticamente significante (p=0,060) entre criar equinos e 

ter algum membro da familia infectado pelo virus da VEE, no 

Bairro do Despraiado. 

Não foi possivel detet~minat~ o odds-ratio pois a existência 

de um dos valores iguais a zero fez com que o denominador para 

o cAlculo desse parâmetro fosse igual a zero. 

Sensibilidade = 15,8 

Especificidade = 100,0 

Valor preditivo positivo = 100,0 

Valor preditivo negativo = 63,6 

Tabela 63 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para o virus da Encefalite Equina Venezuelana 
(VEE), segundo o hábito de criar equinos. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cria 
Equinos 

Sim 

Não 

Total 

Anticorpos para o virus VEE 
Sim Não 

N % 

03 15,8 
(100,0) 

16 

19 

84,2 
(36,4) 

100,0 
(40,4) 

N 

28 

28 

% 

(--) 

100,0 
(63,6) 

100,0 
(59,6) 

Total 
N % 

03 6,4 
(100,0) 

44 93,6 
(100,0) 

47 100,0 
(100,0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teste de Fischer - p=0,060 



113 

1) cria equinos e infecção por virus da EEE 

Não houve associação estatisticamente significante entre 

criação de equinos e infecção pelo virus EEE na população 

estudada (p=O,761). 

o odds-ratio não pôde sel~ determinado, não per'mitindo 

afirmar que criar equinos seja um fator de risco para infecção 

pelo virus EEE, neste estudo. 

Sensibilidade = Zero 

Especificidade = 93,0 

Valor preditivo positivo = Zero 

Valor preditivo negativo = 90,9 

Tabela 64 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para o virus da Encefalite Equina do Leste (EEE), 
segundo o hâbito de criar equinos. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cria 
Equinos 

Sim 

Não 

Total 

Anticorpos para o v~rus EEE 

N 

04 

04 

Sim Não 
% 

(--) 

100,0 
(9,1) 

100,0 
(8,5) 

N % 

03 7,0 

40 

43 

(100,0) 

93,0 
(90,9) 

100,0 
(9-1,5) 

Total 
N % 

03 . 6,4 
(100,0) 

44 93,6 
(100,0) 

47 '100, O 
(100,0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teste de Fischel~ -' p = 0,761 
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m) presença de ratos no domicilio 

Não se observou associação estatisticamente significante 

entre · a pl~esença de ratos no domicilio e membl~os da familia 

infectados por arbovirus (p=O,656), conforme mostra a tabela 

65. 

o OR foi 1,3 (IC= [0;35; 4,67]) não permitindo afirmar que a 

presença de ratos no domicilio aumente a chance de um morador 

se i nf ecta,~ com arbov i rus . 

Sensibilidade = 61,3 

Especificidade = 45,0 

Valor preditivo positivo = 63,3 

Valor preditivo negativo = 42,9 

Tabela 65 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem an~icorpos 
para arbovirus (*), segundo a presença de ratos no 
domici 1 io. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ratos no 
Domici 1 io 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N N 

19 61,3 11 55,0 
(63,3) (36,7) 

12 38,7 09 45,0 
(57,1) (42,9) 

Total 
N % 

30 58,8 
(100,0) 

21 41,2 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 31 100,0 

(60,8) 
20 100., O 

(39,2) 
51 100, O 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encefalite st.Louisj Rocio; Ilh~s. 

x2 = 0,20 - (p=O,656) 
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n) ratos no domicilio e infecção pelo arbov~rus Rocio 

Não se verificou associação entre presença de ratos no 

domicilio e individuos da familia infectados por esse agente 

(p=0,520). 

o OR foi 1,5 (10= [0,19; 17,61]) mas não estatisticamente 

significante. 

Sensibilidade = 66,7 

Especificidade = 42,2 

Valor preditivo positivo = 13,3 

Valor preditivo negativo = 90,5 

Tabela 66 - Número de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para o virus Rocio (ROO), segundo a presença de 
ratos no domicilio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presença 

. de t~atos 
no domicilio 

Sim 

Não 

Anticorpos para o virus ROO 
Sim Não 

N % N % 

04 66,7 26 57,8 
(13,3) (86,7) 

02 33,3 19 42,2 
(9,5) (90,5) 

Total 
N % 

30 58,8 
(100,0) 

21 41,2 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 06 100,0 

(11,8) 
45 100,0 

(88,2) 
51 100,0 

, (100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teste de Fischer - p=0,520 



, 
! . 

116 

o) ratos no domicilio e infecção pelo v'rus VEE 

Vet"i f i ca-se que não houve associação estatisticamente 

significante entt"e a presença de ratos no domici 1 io e membros 

da familia infectados pelo virus VEE (p=0,891). 

o OR de 1,08 (IC= [0,30; 3,97J não permite concluir que 

ratos no domicilio seja um fator de risco para infecções por 

esse agente na população em estudo. 

Sensibilidade = 60,0 

Especificidade = 41,9 

.'.- Valor preditivo positivo = 40,0 

Valor preditivo negativo = 61,9 

; Tabela 67 - N~mero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para o virus da Encefalite Equina Venezuelana 
(VEE), segundo a presença de ratos no domicilio. 

1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presença 
de ratos 

no domicilio 

Sim 

Não 

Total 

Anticorpos para o virus VEE 

N 

12 

08 

20 

Sim Não 
% 

60,0 
(40,0) 

40,0 
(38,1) 

100,0 
(39,2) 

N 

18 

13 

31 

% 

58,1 
(60,0) 

41,9 
(61,9) 

100,0 
. (60,8) 

Total 
N % 

30 58,8 
(100,0) 

21 41,2 
(100,0) 

51 , 100, O 
(100,0) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
x2 = 0,02 - (p=0,891) 
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p) ratos no domicilio e infecção pelo v~rus SLE 

Observa-se, na tabela 68, que houve associação entre a 

presença de I~atos no domici 1 io e membros da fami 1 ia infectados 

pelo virus SLE (p=O,026). 

O odds ratio foi 8,57 (IC= [0,99; 394,07]) mas a associação 

não ~ estatisticamente significante porque o intervalo de 

confiança inclue 1,0. 

Sensibilidade = 90,0 
I 

Especificidade = 48,8 

Valor preditivo positivo = 30,0 

Valor preditivo negativo = 95,2 

Tabela 68 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para o virus da Encefalite de st. Louis (SLE), 
segundo a presença de ratos no domic~lio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presença 
de ratos 

no domicilio 

Sim 

Não 

' Anticorpos para o v~rus SLE 
Sim Não 

N N 

09 90,0 21 51,2 
(30,0) (70, O) 

01 10,0 20 48,8 
(4,8) (95,2) 

Total 
N % 

30 58,8 
(100,0) 

21 41 ~ 2 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 10 100,0 

(19,6) 
41 100,0 

(80,4) 
51 100,0 

. (100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teste de Fischer - p=O,026 
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q) ratos no domicilio e infecção pelov'rus EEE 

Não houve assoc i ação entt~e a presença de ratos na morad i a e 

residentes infectados pelo virus EEE (p=0,451). 

o OR de 2,22 (Ie= [0,16; 122,40]) não permite concluir que a 

presença deratos no domici 1 io seja um fator de risco par'a 

infecções pelo virus da EEE, para a população estudada. 

Sensibilidade = 75,0 

Especificidade = 42,6 

Valor preditivo positivo = 10,0 

Valor preditivo negativo = 95,2 

Tabela 69 - Nómero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para o virus da Encefalite Equina do Leste (EEE), 
segundo a presença de ratos no domicilio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presença 
de ratos 

no domicilio 

Sim 

Não 

Anticorpos para o virus EEE 
Sim Não 

N % N % 

03 75,0 27 57,4 
(10,0) (90,0) 

01 25,0 20 42,6 
(4,8) (95,2) 

Total 
N % 

30 58,8 
(100,0) 

21 41,2 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 04 100,0 

(7,8) 
47 100,0 

(92,2) 
51 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teste de Fischer - p=0,451 
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r) presença relatada de mosquitos no domic'lio 

Não houve associação estatisticamente significante entre a 

presença de mosquitos no domicilio, denominados pernilongos 

pela população, e membros da familia infectados por arbov'rus 

(p=0,054), como mostra a tabela 70 e confirma-se pelo odds

ratiode 0,29 (IO= [0,06; 1,21]). 

Sensibilidade = 53,3 

Especificidade = 20,0 . 

Valor preditivo positivo = 50,0 

Valor preditivo negativo = 22,2 

Tabela 70 - NumeJ~o de familias residentes no BaiJ~ro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
para arbovirus (*), segundo a presença relatada de 
mosquitos no domicilio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relato de 
Mosquitos 

no dom i c i 1 i o 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbov'rus 
Sim Não 

N N 

16 53,3 16 80,0 
(50,0) (50,0) 

14 46,7 04 20,0 
(77,8) (2.2, 2) 

Total 
N % 

32 64,0 
(100,0) 

18 3G,0 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 30 100,0 

(GO,O) 
20 100,0 

(40,0) 
50 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite st.Louisj Rocioj Ilheus. 

~ = 3,7 - (p=O,054) 
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s) presença de tatus pr6ximo ao domic'lio 

Na tabela 71 observa-se que a presença de tatus pr6xima ao 

domi ci 1 io não apl~esentou associação estatisticamente 

significante com a presença de individuos da fam'lia com 

arboviroses (p=0,726). 

o OR foi igual a 0,81 (IC= [0,22; 2,99]). 

Sensibilidade = 40,0 

Especificidade = 55,0 

Valor preditivo positivo = 57,1 

Valor preditivo negativo = 37,9 

Não se observou alteração da associação quando a anàlise foi 

I~ealizada considerando-se que se uma familia relata a presença 

de tatus no peridomicilio, essa caracteristica poderia ser 

estendida às demais familias residentes na mesma àrea. 

Verificou-se qui-quadrado = 0,02 (p=0,900) e OR=1,08 (IC= 

[0,31; 3,85]). 

Tabela 71 - Nómero de familias residentes no 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem 
para arbovirus (*), segundo a presença 
próxima ao domic'lio. 1990. 

Ba il~ro do 
anticorpos 

de tatus 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tatus 

PI~ÓX imos 
ao domi ci 1 io 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N % N % 

12 40,0 09 45,0 
(57,1) (42,9) 

18 60,0 1 1 55,0 
(62,1) (37,9) 

Total 
N % 

21 42,0 
(100,0) 

29 58,0 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 30 100,0 

(60,0) 
20 100,0 

(40,0) 
50' 100,0 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite st.louisj Rocioj Ilhéus. 

x2 = 0,12 - (p=0,726) 
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t) presença de gambás próximo ao domic1lio 

Não houve associação estatisticamente significante entre a 

presença de gambás próximo ao domicilio e membros da familia 

com arboviroses (p=0,203), como mostra a tabela 72. 

o OR foi 2,12 (IC= [0,58; 8,11]). 

Sensibilidade = 53,3 

Especificidade = 65,0 

Valor preditivo positivo = 69,6 

Valor preditivo negativo = 48,1 

Tambem não se observou associação estatisticamente 

significante quando a an'lise foi realizada considerando-se que 

se uma familia relata a presença de gamb's no peridomicilio, 

essa caractel"istica poderia ser estendida às demais familias 

: residentes na mesma 'rea. Verificou-se qui-quadrado= 2,30 

(p=0,130) e OR=2,38 (IC= [0,67; 8,59]). 

Tabela 72 - Numero de familias residentes no Bairro do 
Despraiado - EEJI, cujos membros possuem anticorpos 
pal~a al~bov i rus (*), segundo a presença de gamb's 
próxima ao domicilio. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gambás 

próximos 
ao dom i ci I io 

Sim 

Não 

Anticorpos para Arbovirus 
Sim Não 

N N 

16 53,3 07 35,0 
(69,6) (30,4) 

14 46,7 13 65,0 
(59,3) (40,7) 

Total 
N % 

23 46,0 
(100,0) 

27 54,0 
(100,0) 

---------------------------------------------------------------
Total 30 100,0 

(60,0) 
20 100,0 

(40,0) 
50 100, O 

(100,0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. (*) Encefalite equina do lestej Encefalite equina venezuelanaj Encefalite St.Louisj Rocioj Jlh~s. 

'x2 = 1,62 - (p=0,203) 
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A tabela 73 apresenta os resultados da análise de associação 

das caracteristicas familiares estudadas com a presença de 

anticorpos para arbovirus em algum membro da fam'lia. 

Tabela 73 - Análise de associação pelo qui-quadrado ou teste de Fischer entre caracter'sticas de fa.llias 
residentes no Bairro do Despraiado - EEJI, e presença de anticorpos para arbov'rus (*) em alguI 
membro da fa.flia. 1990. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------
Caracter 1st i ca 

tipo de construção 

tipo de cobertura 

ga linheiro 

paiol 

.chiqueiro 

pentecostal 
praticante 

cria 
cachorros 

cria 
passarinhos 

cria 
'gatos 

cria 
porcos 

cria 
9a linhas 

Categoria 

alvenaria 
barro/ladeira 

fibrocillento 
telha barro 

sim 
não 

si. 
não 

sim 
não 

sim 
não 

si. 
não 

sil 
não 

si. 
não 

sim 
não 

sim 
não 

Valor de p 

0,660 

0,174 

0,695 

0,411 (U) 

0,100 

0,272 

0,465 (U) 

0,596 (U) 

0,210 

0,825 

0,551 

Prevalência($} 

58,7 
57,1 

52,9 
71,4 

63,9 
55,6 

71,4 
58,3 

78,6 
53,7 

66,7 
51,7 

51,9 
66,1 

100,0 
58,7 

50,0 
68,0 

57,1 
60,6 

62,5 
53,3 

OR IC OR bruta(95$} 

1,27 (0,38; 4,32) 

0,45 (0,12; 1,63) 

1,26- (0,34i 4,56) 

1,79 (0,26i 20,34) 

3,17 (0,68i 19,89) 

1,87 (0,53i 6,69) 

0,69 (O,10i 3,86) 

O,H (0,12; 1,19) 

0,87 (O,21i 3,81) 

1,46 (0,35i 5,98) 

------------------------.--------_.----------------.-.---------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------
(continua) 
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Tabela 73 - Análise de associação pelo qui-quadrado ou teste de Fischer entre caracterlsticas de famflias 
residentes no Bairro do Despraiado - EEJI, e presença de anticorpos para arbovlrus (*) em algum 
membro da famflia. 1990. (continuação). 

---------------.------------------------------------------------------------------.-----.------------.-----. --------------.---------------.----------------------------------------------------------------------------. 
Caracterlstica Categoria Valor de p Prevalência (%) OR IC OR bruta(95%) 

cria sim 0,256 (**) 44,4 0,47 (O,OSi 2,62) 
patos e/ou perus não 63,2 

cria sim 0,645 (**) 66,7 1,38 (O,07; 86,16) 
bovinos não 59,1 

cria sim 0,202 (**) 100,0 
equinos não 56,S 

ratos no sim 0,656 63,3 1,30 (0,35; 4,67). 
domi clJ io não 57,1 

mosquitos no sim 0,054 50,0 0,29 {O,06; 1,21} 
domi clJ io não 77,8 

tatus próximos sim 0,726 57,1 0,81 (O,22i 2,99) 
ao domicf Iio .não 62,1 

galllbas proximos sim 0,203 69,6 2,12 (0,58; S, 1 1) 
ao domicf I io não 51,9 
-------------------------------------------------._--------------------------------------------------------. ----------------------.-----------------------.--._---------------------------------------------------------
(*) Encefalite equina do leste; Encefalite equina venezuelana; Encefalite St.Louis; Rocio; Ilhéus. 

(**) Teste de Fischer 
OR : odds fatio 

IC : intervalo de confiança 
. p : nlvel de significância de 0,05 

Na tabela 74 são apresentados os valores de sensibilidade, 

especificidade, valores preditivo positivo e negativo de 

caracteristicas de familias residentes no Bairro do Despraiado 

quando estudadas em re 1 ação à presença de ant i COt~pos pat~a 

arbovirus. 
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Tabela 1~ - Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN) 

de caracterfsticas de famflias residentes no Bairro do Despraiado - EEJI, quando relacionadas à 

presença de anticorpos para arhovlrus (*) em algum membro da famtlia. 1990. 

-------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterlstica Sensihilidade (~) Especificidade (~) VPN (~) 

tipo de construção 51,5 54,5 58,1 ~2,9 

tipo de cobertura 54,S 27,3 52,0 28,6 

ga Iinhe iro (a) 68,8 36,4 61,1 ~~,~ 

paiol (a) 15,2 90,9 11,~ 41,1 

chiqueiro . (a) 33,3 86,~ 18,6 46,3 

pentecostal praticante 51,6 63,6 66,7 48,3 

cria cachorro (a) 18,6 15,8 51,9 33,3 

cria passarinhos (a) 3,6 100,0 100,0 41,3 

cria gat()s 39,3 42,1 50,0 32,0 

cria porcos 28,6 68,4 51,1 39,4 

cria galinhas (a) 11,4 36,8 62,5 46,7 

cria patos e/ou perus 14,3 13,1 44,4 36,8 

cria bovinos (a) 7,1 94,1 66,1 40,9 

cria equinos(a) 10,1 100,0 100,0 43,2 

ratos no domicilio (a) 61,3 45,0 63,3 42,9 

mosquitos no dOlicflio 53,3 20,0 50,0 22,2 

tatus próximos ao domicIlio 40,0 55,0 51,1 31,9 

galbas prbxilOs ao domicflio (a) 50,0 65,0 69,6 48,1 

-----------------------------------------------------.------------------._------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Encefa Iite equina do lestej Encefa Iite equina venezueJanaj Encefa I ite St.Louisj Rocioj Jlhbus. 

(a) Caracterfsticas com sensibilidade e valor preditivo positivo ou negativo iguais ou superiores a 60,OS 
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Tabela 75 - Analise de associação pelo qui-quadrado ou teste de Fischer entre caractertsticas de famllias 
residentes no Bairro do Despraiado - EEJI, e presença de anticorpos para alguns arbovlrus em 
membros da famllia. 1990. 

------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracter I st i ca Categoria Valor de p Preva lência (t) OR IC OR bruta(95t) 

cria galinhas sim 0,089 (**) 3,1 0,13 (O,OOi 1,87) 
e EEE não 20,0 

cria aves sim 0,304 (**) 5,9 0,34 (O,02i 5,41) 
e ROC não 15,4 

cria equinos sim 0,060 (**) 100,0 
eVEE não 36,4 

cria equinos sim 0,761 (U) (O,OOi 31,07) 
eEEE não 9,1 

ratos domicilio sim 0,520 (**) 13,3 1,50 (0,19 i 17,61) 
e ROC não 9,5 

ratos domicilio sim 0,891 40,0 l,OS (O,30i 3,97) 
e VEE não 38,1 

ratos domicilio sim 0,026 (U) 30,0 8,57 (O,99i394,07) 
e SlE não 4,8 

ratos domicf Iio sim 0,451 (**J 10,0 2,22 (O,16i122,40) 
e EEE não 4,8 
------------------------------------------.----------.------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p : nlvel de significância de 0,05 

(**) Teste de Fischer 
EEE - Encefalite Equina do leste 

'VEE - Encefalite Equina Venezuelana 
SLE - Encefalite de st. Louis 
ROC - Rocio 
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Tabela 16 - Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (YPH) 
de caracterlsticas de famllias residentes no Bairro do Despraiado - EEJI, quando .relacionadas à 
presença de anticorpos para. alguns arbovlrus em membros da famllia. 1990. 

---------.---------------------------------------------------------.-----------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VarUvel Sensibilidade (%) Especificidade (%) YPP (%) YPN (%) 

cria galinhas 25,0 21,9 3,1 SO,O 
e EEE 

cria aves 50,0 25,6 5,9 84,6 
e ROC 

cria equinos 15,8 100,0 100,0 63,6 
e VEE (a) 

cria equinos 93,0 90,9 
e EEE 

ratos domictl io 66,1 42,2 13,3 90,S 
e ROC (a) 

ratos domictl io 60,0 41,9 40,0 61,9 
e VEE (a) 

ratos domicll io 90,0 48,8 30,0 95,2 
e SLE (a) 

ratos domicll io 15,0 42,6 10,0 95,2 
e EEE (a) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------.-----------------.----------------------------------------------------------------------
EEE - Encefalite Equina do leste 
VEE - Encefalite Equina Venezuelana 
SlE - Encefalite de st. louis 
ROC - Rocio 

(a) Caracterlsticas com sensibilidade e valor preditivo positivo ou negativo iguais ou superiores a 60,0' 
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CALCULOS DE ASSOCIAçAO ENTRE AS 
INDIVIDUAIS E A PRESENÇA DE ANTICORPOS 

Tabela 77 - Valores do odds ratio e da associação pelo teste de Fischerentre caracter'sticas individuais de 
moradores do Bairro do Despraiado - EEJI e a presença de anticorpos para hantav'rus. 1990. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------.----------
Caracterhtica Categoria Valor de p Prevalência (~) OR IC OR bruta(95~} 
--------.-----_.--------------------------------------------------------------------------------------------
idade menores 14 a 0,379 2,3 indefinido (indefinido) 

maiores: 14 a 

sexo masculino 0,434 1,0 0,41 (0,01; 8,11) 
fetinino 2,4 

estado civil casados/viuvos 0,504 1,2 0,50 (0,01; 9,81) 
solteiros 2,3 

naturais da sill 0,478 2,4 2,15 (0,11; 128,04) 
R.A.Registro (*) não 1,1 

escolaridade s/esco I. e prifll. inco/lp I. 0,391 2,4 indefinido (indefinido) 
demais nlveis 

ocupação: si. 0,481 2,6 2,13 (0,11 ; 127,41) 
lavrador não 1,2 

entra na lata sill 0,742 1,8 1,00 (0,05; 60,04) 
não 1,8 

frequência COI diarialllente 0,657 2,1 1,43 (0,02; 114,31) 
que entram na lata menos frequentemente (**) 1,5 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

OR : odds ratio; IC : intervalo de confiança; p : n'vel de significância de 0,05 
(*) Região Administrativa de Registro compreende: Barra do Turvo, Cananéia, Eldorado, Iguape, Itariri, 

Jacupiranga, Juquiã, Kiracatu, Pariquera-Açó, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras, Cajati e Ilha 
COlprida 

(U)"raramente", ·uma vez por mês·, ·uma vez por semana" 

Na tabela seguinte são apresentados os valores de sensibilidade, 

especificidade' e valores preditivos positivo e negativo de 
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caracteristicas individuais de residentes no Bairro do Despraiado 

quando relacionadas à presença de anticorpos para hantav~rus. 

Tabela 78 - Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Hegativo (VPN) 
de caracterlsticas individuais de moradores do Bairro do Despraiado - EEJI, relacionadas · à 

. presença de anticorpos para hantavlrus. 1990. 

---.-----------------.---------.---------------------------------------------.------.---------------.------. ---.--.-------------------.--------------.------------------------------------------------.-----------------
Caracterlstica 

idade (a) 

sexo 

estado civil 

naturais da 
R.A.Registro (a) 

escolaridade 

lavrador (a) 

entra na aata (a) 

Sensibilidade (') 

100,0 

33,0 

33,0 

67,0 

100,0 

67,0 

67,0 

Especificidade ($) VPN (') 

28,0 2,3 100,0 

45,0 1,0 98,0 

50,0 1,2 98,0 

52,0 2,4 99,0 

27,2 2,4 100,0 

52,0 2,6 99,0 

33,0 1,8 98,0 
.-.--.----.------------------------_.-----------.----------------------.--------------------.------.-------
-----.------------------------------------------.---------------------------------------------~-------------

(a) Caracterlsticas com sensibilidade e valor preditivo positivo ou negativo iguais ou superiores a 60,0' 
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4.9 RESULTADOS DOS cALCULOS DE ASSOCIAÇ~O ENTRE AS 
CARACACTERlsTICAS FAMILIARES E A PRESENÇA DE ANTICORPOS 
PARA HANTAVIRUS EM MEMBROS DA FAMILIA 

Tabela 79 - Valores do odds "tio e da associação pelo teste de Fischer entre caractertsticas de fa.tI ias 
residentes no Bairro do Despraiado - 'EEJI e a presença de anticorpos para hantavtrus. 1990. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------
Caracterlstica Categoria Valor de p Prevalência {~} OR IC OR bruta(95'} 
-----.---------------------------------------------------------------------------------------.--------------
tipo de construção alvenaria 0,471 3,7 0,44 (O,Oli 9,16) 

ladeira 3,0 

tipo de cobertura fibrocimento 0,323 2,9 0,00 (O,OOi 6,01) 
telha barro 9,5 

ga Iinheiro si. 0,745 5,6 1,00 (O,05i 62,n) 
não 5,6 

paiol sim 0,659 0,0 0,00 {O,OOi 18,02} 
não 6,3 

chiqueiro si. 0,594 7,1 1,50 (0,02i 30,84) 
não 4,9 

pentecostal sil 0,428 8,3 2,55 (O,12i 155,U) 
praticante não 3,4 

-cria si. 0,480 5,3 O,U (O,02i 29,47) 
cachorros não 11,1 

cria sill 0,5'9 4,5 0,55 (0,01 i 11,38) 
gatos não 8,0 

cria sim 0,664 1,1 1,19 (O,02i U,13) 
porcos não 6,1 . 

cria si. 0,235 3,1 0,21 (O;OOi 4,52) 
ga Iinha~ não 13,3 

cria 5 i 111 0,480 11,1 2,25 (O,03i 47,41) 
patos e/ou perus não 5,3 

ratos no si. 0,634 6,7 1,43 (O,01i 88,U) 
dOlictl io não 4,8 

tatus proxillOs si. 0,186 0,0 0,00 (O,OOi 3,30) 
ao dOlicf I io não 10,3 

galbis proxillos silll 0,150 0,0 0,00 . (O',OOi 3,88) 
ao dOlicflio não 11,1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OR : odds ratio 
IC : intervalo de confiança 
p : nfvel de significância de 0,05 
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Na tabela 80 são apresentados os valores de sensibilidade, 

especificidade, valores preditivo positivo e negativo de 

car actet~ i s ti cas de f am i 1 i as res i dentes ' no Ba i t~ ro do Despt~ a i ado 

quando relacionadas à presença de anticorpos para hantavirus. 

Tabela 80 - Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN) 
de caracterfsticas de fa.flias residentes no Sairro do Despraiado - EEJI, quando relacionadas ã 
presença de anticorpos para hantavirus. 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracter 1st i ca Sensibilidade (S) Especificidade (S) YPP (S) YPN (S) 

tipo de construção 33,0 41,0 3,7 92,0 

tipo 'de cobertura 33,0 37,0 2,9 90,5 

galinheiro (a) 67,0 33,0 5,6 94,0 

paiol 0,0 87,0 0,0 U,O 

chiqueiro (a) 33,0 75,0 7, I 95,0 

pentecostal praticante (a) 67,0 56,0 8,3 97,0 

cria cachorros (a) 61,0 18,0 5,3 89,0 

cria gatos 33,0 52,0 4,5 92,0 

cria porcos 33,0 70,0 7,0 94,0 

criaga linhas 33,0 30,0 3,1 87,0 

cria patos e/~u perus 33,0 82,0 t t, t 95,0 

ratos no dOMicilio (a) 67,0 42,0 6,7 95,0 

tatus próx. ao domicilio 0,0 55,0 0,0 90,0 

gambas próx. ao dOlicflio 0,0 51,0 0,0 89,0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) Caractertsticas com sensibilidade e valor preditivo positivo ou negativo iguais ou superiores a 60,O~ 
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4.10 RESULTADOS DA ANÁLISE DE REGRESSAO LOG'STICA 

Quatro cat"actet"isticas individuais apresentaram associação 

estatisticamente significante com infecção por arbovTrus: idade 

igualou superior a 14 anos, a ocupação de lavrador, ser 

natural da Região Administrativa de Registro e ter o habito de 

entrar na mata. 

Para a analise de regressão logistica cada uma dessas 

variãveis foi definida em duas categorias de resultados 

não) . 

, . 
"Slm, 

A probabilidade de ocorrência de infectados foi definida 

pelo cruzamento de três das variâveis consideradas (à exceção 

da idade) e passou a ser avaliada pelo ajuste de uma função, em 

que: 10gito(p) = A + 61X1 + S2X2 + 63X3 na qual os Si são os 

parâmetros a serem estimados pelo modelo. 

Na pr ime i t"a anã 1 i se optou-se por um mode 1 o com 8 amostras 

resu 1 tantes do cruzamento de natura 1 idade, ocupação e entt"ada 

na mata e com interações entre as mesmas cujos resultados são 

apresentados no Anexo 4 e indicam que a ocupação e a interação 

de ocupação com entrada na mata são significantes. 

Para o ajuste final do modelo foram retiradas da casuistica 

os individuos com ocupação ignorada, resultando em 159 

individuos. Trabalhou-se com 4 amostras apenas de ocupação e 

entrada na mata, excluindo-se a naturalidade e as demais 

interações do modelo. Os resultados, aprese~tados no AnexoS, 

indicam o efeito da ocupação de lavrador e sua in~eração com 

entrada na mata bem como os valores encontrados para os 

parâmetros Si do modelo final. 
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5. DISCUSS~O 

5.1 METODOLOGIA EMPREGADA PARA A PESQUISA DE ANTICORPOS 

O~ testes laboratoriais utilizados são tradicionalmente 

empregados 

arbovirus. 

em inquéritos sorologicos de infecções por 

o teste de neutralização ê a técnica de maior especificidade 

para pesquisa dessas infecções, especialmente as causadas por 

flavivirus. Para esses agentes, observa-se grande nOmero de 

reações cruzadas, ou seja, uma infecção com um flaviv'rus ê 

seguida pelo desenvolvimento de anticorpos não sOmente para o 

agente infectante, mas também para outros flaviv'rus (82). 

Assim, os resultados obtidos podem ser aceitos . como padrão de 

refer~ncia diagnostica para as infecções estudadas. 

A pesquisa foi dit~igida a anticorpos para arbovirus capazes 

de provocar quadros severos de doença em humanos, como 

encefa 1 ites, e a ant i corpos para hantav i rus, causadores t;c 

febre hemorrágica com comprometimento renal ou s'ndrome 

pulmonar grave. A presença de infecções humanas por esses 

agentes já foi relatada em trabalhos realizados em outras àreas 

do , Vale do Ribeira, mencionados anteriormente (18, 30, 31, 32, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 53). 

Cumpre assinalar a inclusão do ant'geno Ilhéus porque 

embora, em geral, determine quadro febri 1 sem gt~avidade, há 

refer~ncia na literatura de ocorrência de encefalite em uma 

proporção de 1:8 dos casos de doença natural (44). 
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5.2 RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA DE ANTICORPOS 

Fo,~am encontrados ant i co,~pos pa,~a todos os v i ,"'us testados, à 

exceção do virus da encefalite equina do oeste (WEE). Esse 

agente nunca foi isolado no Vale do Ribeira, entretanto, outros 

autores jâ haviam observado a presença de anticorpos 

neutralizantes e inibidores de hemaglutinação, reação 

monotipica, para esse virus, em 2,4% [2/83] de trabalhadores 

que ,"'es i d i am em amb i ente si 1 vestt~e naque 1 a ,"'eg i ão (41). 

Tambem não foram observados anticorpos da classe IgM para os 

arbovirus testados indicando que não havia infecção recente por 

esses agentes na Area, na àpoca da pesquisa, ou seja, os 

anticorpos observados neste trabalho são resultado de infecç5es 

passadas. 

As preval~ncias observadas de anticorpos para alphavirus e 

flavivirus foram, respectivamente, 21,4% e 12,6%. A exceção 

dos resultados encontrados para hantavirus, 1,6%, esses achados 

não 'diferem, em geral, dos obtidos em outros inquàritos 

realizados no Vale do Ribeira, jA apresentados no item 

Introdução e sumarizados em quadro apresentado no Anexo 6. Em 

relação aos hantavirus, a preval~ncia e baixa (5 vezes menor) 

em relação ã esperada tendo em vista pesquisas anteriores em 

re~iões pr6ximas (38). 

Observou~se individuos com anticorpos para arbovirus em 

todas as faixas etArias, exceto no grupo de O a 5 anos de 

idade. A menor exposição aos vetores poderia explicar o fato 

de não se verificar nenhum infectado nesse grupo, que conta com 

13 crianças. Anticorpos para hantavirus só foram observados em 

maiores de 35 anos. 
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5.3 ANALISE DE ASSOCIAÇ~O 

Análise de associação realizada entre a variável sexo e a 

presença de anticorpos para arb6virus mostrou que, no Bairro do 

Despraiado, homens e mulheres apresentam chances iguais de 

infectarem-se para esses agentes, o mesmo ocorrendo em relação 

ao estado civil. Esse fato resulta da proximidade com o 

ambiente silvestre com ampla oportunidade de exposição a 

mosquitos vetores para qualquer pessoa ã exceção dos de menor 

idade, com mobilidade mais restrita. 

Estudo realizado no Vale do Ribeira, durante a epidemia 

causada pelo virus Rocio, mostrou haver diferença 

estatisticamente significante (p<O,Ol) na maior incidência da 

doença em moradores de casas de barro e madeira do que entre 

moradores em casas de a 1 venat .. i a que os autot"es associ aram ao 

n~vel s6cio-econ8mico da população (53). No Bairro do 

Despraiado não está presente essa associação pois, na verdade, 

o padrão das casas, seja de alvenaria, seja de madeira ou 

barro é o mesmo no que se refere à proteção contra 

reservat6rios ou vetores. 

Embora tenha se observado que as te 1 has de bat"ro apresentam 

mais frestas entre si que as telhas de fibrocimento, o que 

poderia facilitar a entrada de mosquitos ou roedores, uma vez 

que as residências do Bairro do Despraiado não tem forro, não 

se observou diferença estatisticamente significante entre o 

tipo de cobertura utilizada e a presença de membros da familia 

infectados por arbovirus ou hantav~rus. 

Também não se observou associação estatisticamente 

significante entre a presença declarada de mosquitos no 

domicilio, denominados pernilongos pela população, e membros da 
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familia infectados por arbovirus, sugerindo duas hipoteses. 

A primeira ê que a informação poderia estar subestimada pela 

época do ano (abril) em que foi aplicado oformulàrio, porque 

poucas pessoas referiram presença de mosquitos na resid~ncia. 

Retot~nando-se à area em outras oportun idades, os mot~adores 

t~efer'iam, com frequência, a presença desses insetos nas 

moradias, como 

periodo noturno. 

causa de incômodo, especialmente durante o 

A segunda hipotese ê que a exposição mais 

intensa a esses vetores aconteceria quando as pessoas entrassem 

na mata, onde, então, teriam maior probabilidade de se 

infectar. 

Como ja mencionado na Introdução e confirmado nos dados dos 

formulários, trata-se de grupo populacional homogêneo nos seus 

aspectos socioeconômicos culturais que se refletem no padrão de 

moradia e no estilo de vida. 

5.4 OS FATORES DE RISCO E DE PROTEÇAo 

Entre as caracteristicas individuais, identificadas com o 

instrumento de pesquisa, observaram-se fatores relacionados a 

infecções por arbovirus em residentes no Bairro do Despraiado, 

atuando como t~i sco ou pt~oteção para essas infecções. 

Os fatores de risco das infecç3es por arbovirus observados 

são tradicionalmente associados a essas infecções por 

propiciarem maior exposição dos individuosaos mosquitos 

vetores daqueles agentes. Assim, vet~ificou-se como ,fatores de 

risco, o fato do individuo ter idade igualou superior a 14 

anos, ser natural da Região Administrativa de Registro, 

traba 1 hat~ como 1 avrador e ter o háb i to de entrar na mata. As 
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variáveis se interrelacionam uma vez que pessoas com idade 

maiot~ ou igual a 14 anos referiram entt~at~ na mata por suas 

relações de trabalho e ser natural daquela região pressupõe 

maior contacto com mosquitos vetores de arbovirus. 

Esses achados confirmam o relatado por outros autores. A 

idade foi citada como fator de risco pat~a infecções pelo 

arbovirus Rocio, durante a epidemia ocorrida na década de 70 no 

Vale do Ribeira, na qual o grupo etário mais afetado foi o 

compl~eend i do entre 15 e 30 anos (30). Idade ac ima de 50 anos 

foi apontada como fator de risco para casos de doença grave ou 

fatal causada pelos virus das encefalites de st. Louis e equina 

do leste (60, 85). 

Ser natural da Região Administrativa de Registro ja havia 

sido considerado fator de risco para infecção pelo virus Rocio 

durante a refet~ida epidemia (30). 

A entrada na mata para exercer atividade de lavrador tambem 

foi relatada como fator de t~isco para infecções pelos arbovirus 

estudados, em outros traba 1 hos, pOt~ prop i c iarem ma i or expos i ção 

dos individuos a mosquitos vetores (28, 30, 53, 60, 85, 90). 

o mode 1 o pt~obab i 1 i st i co de i nf ecção por arbov' rus , obt i do 

com regressão logistica, confirmou a ocupação de lavrador como 

sendo a variável que "explica" os fatores de t~isco para essas 

infecções na população do Bairro do Des~raiado. Naquela 

população o dominio da ocupação é facilmente verificavel uma 

vez que aproximadamente 45% dos individuos ãlavrador, maior de 

14 anos e entra na mata para exercer sua . atividade 

profissional. 
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Também foi verificado, entre as caracteristicas estudadas, 

que a ocupação de estudante atua como fator de proteção 

infecção por arbovirus. Naquela população, essa ocupação 

foi referida por individuos das faixas etãrias mais jovens, nas 

quais observou-se baixa preval~ncia de anticorpos para 

arbovirus. Alem disso, esses individuos não referiram 

trabalhar, estando, portanto, menos expostos a mosquitos na . 

mata o que dã suporte ao fato que de que embora as casas 

estejam muito próximas a essa mata, a maior probabilidade de 

exposição a vetores infectados não está na residência, ou seja, 

a residência, qualquer que seja o tipo de material utilizado na 

construção, não constitue fator de risco. 

Ter ratos no domicilio mostrou-se fator de risco de infecção 

pelo virus da encefalite de st. Louis, entretanto, a associação 

não foi estatisticamente significante pois o intervalo de 

confiança. incluiu o 1,0. Essa associação, inconclusiva, deve

se à pequena casuistica estudada. Da mesma forma, não fOI~am 

comprovadas outras associações, já conhecidas na literatura, 

para as ~rboviroses estudadas devido também à pequena 

casuistica. 

Verificou-se que em uma das familias a pessoa infectada era 

1 uma senhora de 89 anos de idade com anticorpos para os · virus 

I VEE e EEE. Na casa vizinha, os infectados eram sua nora de 35 

anos e seus 3 netos de 8, 10 e 11 anos de idade, todos com 

ant i corpos pal~a o v i rus VEE. As duas mu 1 heres I~e 1 ataram set~ 

donas de casa e as crianças, estudantes. Os resultados sugerem 

que "tel~ passar i nhos em ga i o 1 a", presentes nessas res i dênc i as 

possa ter significado nessas infecções pois passarinhos podem 

ter atuado como reservatórios amplificando a transmissão dos 

virus e que essas pessoas possam ter se infectado dentro de 

casa uma vez que aparentemente t~m pouco acesso à mata. 
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O v i rus EEE jâ fo i i so 1 ado de aves si 1 vestres "I~es i dentes" 

do Estado de São Paulo (53) e anticorpos inibidores de 

hemagl ut i nação, monot i picos pal~a esse agente, foram detectados 

em aves silvestres no Vale do Ribeira (19). Anticorpos 

hemaglutinantes para o subtipo 1F do complexo VEE, mesmo 

subtipo usado nos testes de neutralização deste estudo, reação 

monotipica, tamb~m foram encontrados em uma ave capturada no 

Vale do Ribeira (19). Esses dados reforçam a possibilidade de 

infecção humana pela presença próxima e constante de uma ave 

silvestre que poderia estar atuando como reservatório. 

5.5 FATORES DE PREDIÇAO 

Como já citado anteriormente, cal~acter ~ st i cas que 

apresentaram sensibilidade e valor preditivo positivo iguais ou 

superiores a 60,0% seriam bons fatores de predição de infecção 

. por arbovirus e hantav'rus. 

As seguintes caracteristicas mostraram ser bons fatores 

pl~editol~es da pl~esença de infecção por arbovil~us: "possuil~ 

galinheiro", .. CI~ i al~ ga 1 i nhas" e a presença de ratos no 

domici 1 io. A presença dessas caracteristicas nas residências 

do Bairro do Despraiado ou nas de familias vivendo em condições 

ecológicamente semelhantes pode ser usada como indicador de 

infecção ! por arbovirus nos moradores. Esse achado esta de 

acordo com a história natural dessas infecções nas quais essas 

aves domesticas e esses animais desempenham importante papel 

como reservatório dos arbovirus estudados, facilitando o 

contacto desses agentes com o homem, quando se encontram 

pr6ximos ao domicilio. 
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As caracteristicas identificadas como fatores de risco 

(idade maior ou igual a 14 anos, ser natural da R.A. de 

Registro, a ocupaçgode lavrador e o hAbito de entrar na mata) 

apresentaram sensibilidade e valor preditivo negativo 

superiores a 60,0% fazendo com que sua ausência em populaç5es 

como a estudada, ou ecológicamente semelhantes a esta, seja um 

indicador de baixa probabilidade de infecção por arbovirus. 

Tambem o estado civil apresentou estas caracteristicas, mas 

como refere-se a individuos maiores de 18 anos, a idade jA 

seria fator suficiente para discriminar os individuos 

infectados. 

A relação entre valores preditivos e valores de associaçgo ê 

dada pela fórmula: RR= VPP/(l-VPN) (4), em que RR ê o risco 

relativo. Aqui assume-se que o valor de RR e semelhante ao 

valor do odds ratio. Essa relação torna evidente que o 

encontro de uma alta medida de associação pode acontecer em 

situaç5es em que exista um alto valor preditivo negativo 

acompanhado por um baixo valor preditivo positivo (4). 

A caracteristica "presença de ratos no domicilio" apresentou 

s~nsibilidade e valor preditivo negativo superiores a 60,0% 

podendo ser utilizada para discriminar não infectados pelos 

virus Rocio, das encefalites de St.Louis e equinas do leste e 

venezuelana. 

Outras caracteristicas apresentaram valores preditivos 

positivos superiores a 60,0% mas não apresentaram boa 

sensibilidade. Na aus~ncia das caracteristicas citadas, com 

melhor sensibilidade, poderiam ser utilizadas como preditoras 

de infecção por arbovirus. 
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pela 

prevalência; se esta fôr elevada, ainda que a . caracter'stica 

estudada apresente baixa sensibilidade e especificidade, 

apresentarâ alto valor preditivo positivo, e, se a prevalência 

fôr muito baixa, a mesma caracter~stica deverâapresentar alto 

valor preditivo negativo, para excluir a infecção (17, 26, 89). 

As val~iaveis "criar passarinhos" e "cr i al~ equinos" 

apl~esentat~am valol~ preditivo positivo igual a 100,0% indicando 

que 100,0% das familias vivendo em condições semelhantes à 

. estudada que criarem passarinhos ou cavalos, têm chance de ter 

membl~os infectados pOI~ at~bovirus. O valor elevado e 
influenciado pela baixa frequência de familiasestudadas com 

essas caracteristicas, 2,1% e 6,4%, respectivamente. 

A relação entre valor preditivo positivo e frequência da 

caracteristica (FC) e expressa na formula: VPP= SxPrev/FC (4), 

em que S e a sensibilidade e Prev e a prevalência de infecção. 

~ relação mostra que uma baixa frequência da caracteristica 

implica em altos valores preditivos positivos. 

As caracteristicas familiares estudadas não apresentaram 

associação estatisticamente significante com infecção por 

arbovirus. Segundo Murphy (61), quando a associação e proxima 

de 1,0, o valol~ preditivo positivo e compal~âvel ã prevalência. 

Neste caso, os valores preditivos observados para as 

caracter.isticas fami 1 iares foram proximos a 62,1%, que fOI~nece 

um valor ótil para a predição de arboviroses, especialmente 

quando tiverem boa sensibilidade, mas que não estabelece uma 

relação de causa e efeito entre as caractel~isticas estudadas e 

infecção por arbovirus. 
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5.6 RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA DE FATORES DE RISCO E DE 

PREDIÇAO PARA INFECÇOES POR HANTAVIRUS 

Não foram encontrados fatores de risco para infecção por 

hantaviru~ entre as caracteristicas estudadas devido à baixa 

prevalência observada ( 1 ,6%) , e não espel~ada, dessas 

infecções, comparativamente a locais próximos com as mesmas 

caracteristicas ecológicas, dificultando o encontro de 

associação estatistica. A explicação a essa baixa prevalência 

~staria ligada ã baixa exposição humana ou a uma baixa 

densidade de eventuais reservatórios infectados. A exposição da 

população do Despraiado aos conhecidos reservat6rios de 

hantavirus (I~oedores e pequenos mamifel~os) e alta como mostram 

os resultados do inquerito. Torna-se óbvia a conclusão de que 

e baixa a densidade de reservatórios infectados, diminuindo a 

probabilidade de infecção humana. 

Não se observou fator de risco ou predição para infecções 

por hantavirus entre as caracteristicas estudadas. Também 

neste caso pode-se verificar as observações de Murphy (61) de 

que o valor preditivo positivo e semelhante à prevalência 

quarydo a associação e pr6xima de 1,0. 

Algumas caracteristicas apresentaram sensibilidade e valor 

preditivo negativo superiores a 60,0% e poderiam ser utilizadas 

para discriminar não infectados por hantavirus. Entretanto, a 

baixa prevalência de infecções não permite inferên~ia em outras 

populações porque a casuistica observada não' representativa. 
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5.7 DISCUSS~O GERAL 

A importância de se conhecer fatores que indiquem a 

distribuição de infecção por arbovirus numa população e os 

grupos com maior probabilidade de infecção, estã ligada à 

rãpida intervenção e na eventual substituição do teste 

laboratol~ial pelo formulãrio individual ou fami1ial~. 

Segundo Backett e colaboradores (3), o conceito de risco 

ocupa um lugar de destaque na atenção primària ã saóde. As 

~robabilidades de um acontecimento futuro oferecem aos serviços 

de saóde um instrumento para melhorar sua eficiência e suas 

decisões sobre o estabelecimento de prioridades na prevenção de 

agravos ã saóde. 

A pesquisa de sinais e sintomas têm sido utilizada como 

fatol~ de predição de doenças em substituição a testes 

laboratoriais, como método de triagem, por ser de fàcil 

aplicação e de baixo custo (49, 77, 80). Neste trabalho, em 

lugar de sinais e sintomas, pesquisou-se a associação de 

caracteristicas individuais e familiares como fatores de risco 

e de predição para infecções por arbovirus, como jà havia sido 

preconizado por Barreto na esquistossomose (4, 5). 

Observou-se, como no trabalho de Barreto (4), que apenas a 

associa~ão entre uma caracteristica e infecção por arbovirus 

não e suficiente como medida da distribuição da infecção em 

quem possue 

uti 1 ização 

determinada caracteristica, sendo necessària a 

de outros parâmetros para a validação de seu uso 

para predição. 

As caracteristicas que mostraram ser fatores de risco ou 

predição para . infecções paraarbovirus podem ser usadas para 
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facilitar a descoberta precoce de infecção e para a detecção de 

grupos com maior probabilidade de infecção permitindo priorizar 

medidas de intervenção. No Vale do Ribeira e na Região 

Amaz8nica, onde se observa alta prevalência de anticorpos para 

arbovirus e poucas facilidades na àrea de saóde, o uso de 

questionarios oferece à vigilância epidemiológica uma 

ferramenta de simples aplicação e de baixo custo, especialmente 

em condições de campo em que os recursos humanos e 

laboratoriais são escassos. 
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6. CONCLUSOES 

A pesquisa de fatores de risco e de predição da presença de 

anticorpos para arbovirus e hantavirus na população residente 

no Bairro do Despraiado da Estação Ecológica de Jurêia-Itatins, 

permite as seguintes conclusões: 

a) a preval~ncia de anticorpos para arbovirus na referida 

população foi de 26,9% e 62,1% das familias pesquisadas 

no Bairro do Despl~aiado possuiam algum membl~o infectado 

por arbovirus; 

b) a prevalência de anticorpos para hantavirus na referida 

população foi de 1,6% e 5,2% das familias pesquisadas no 

Bairro do Despraiado possuiam algum membro infectado por 

hantavirus; 

c) não houve indicio soro lógico de infecções recentes pelos 

arbovirus testados ou para hantavirus naquela população; 

d) entre as caracteristicas estudadas, as que apresentaram 

associação com a presença de anticorpos para al~bovil"us, 

podendo sei" cons i deradas fatores de I~ i sco, fot"am: ter 

idade igualou superior a 14 anos, ser natural da Região 

Administrativa de Registro, ter a ocupação de lavrador ou 

ter o hábito de entrar na mata; 

e) a ocupação referida como de estudante mostrou ser fator 

de proteção para infecção por arbovirus; 
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f) as seguintes caracteristicas foram consideradas óteis 

para predizer presença ou auslncia de infecção por 

arbovirus: presença de galinheiro anexo à resid8ncia, o 

hábito de criar galinhas, a presença de ratos no 

domicilio, idade igualou superior a 14 anos, ser natural 

da Região Administrativa de Registro, ter a ocupação de 

lavrador, ter o hábito de entrar na mata. 

g) não se observaram fatores de risco ou de predição para 

infecção para hantavirus entre as caracteristicas 

estudadas. 
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SECRETARIA 00 ~lIilO A~lBlr:NTI! 

COORDENADORIA DE PROTEÇAO DOS RECURSOS NATURAl~ 

FICIIA INDIVIDUAL 

IDENTIFICAÇAO:------/------/------
NOME:---------------------------------------------------

I. Grau de parentesco: (relação chefe) 
1- ( ) esposa 9- ( ) neto (a) 
2- ( ) filho 10-( ) sobrinho (a) 
3- ( ) nora 11-( ) cunhado (a) 
4- ( ) genro 12-( ) outros:---------------
5- ( ) sogro (a) 
6- ( )pai 
7- ( ) mãe 

2. Idade:-------

3. Naturalidade: (município/estado)-----------------/-----------

4. Estado civil:--------------

s. Grau de escolaridade: 
1- ( ) sem escolaridade 
2- ( ) primário incompleto 
3- ( ) primário completo 
4- ( ) secundário/técnico incompleto 
s- ( ) secundário/técnico completo 
6- ( ) universitário incompleto 
7- ( )'universitário completo 

6. Quanto tempo o sr. mora no Despraiado ? 

1- ( ) menos de 6 meses 
z- ( ) 6 meses a 1 ano 
3- ( ) 1 ano a 5 anos 
4- ( ) 5 anos a 10 anos 
5- ( ) mais de 10 anos 

7. Onde o sr. morava antes de vir para cá? Tempo que morou. 

8. No que o sr. trabalha? 
1- ( ) lavrado; autônomo 
2- ( ) lavrador empregado 
3- ( ) lavrador esporádico 
4- ( ) caseiro 
5- ( ) dona de casa 
6- ( ) funcionário público 
7- ( ) outros:--------------

9. No que o sr. trabalhava antes? 
1- ( ) lavrador autônomo 
2- ( ) lavrador empregado 
3- ( ) lavrador esporádico 
4- ( ) caseiro 
5- ( ) dona de casa 
6- ( ) funcionário público 
7- ( ) outros:------------

10. Que doenças você já têve ? 
Doença 

encefali te 
meningite 
hepatite 
anemia 
verminose 
maleita ou sezão 
doença do coração 
doença do pulmão 
úlcera do estomago 
ferida crôn ica 
hipertensão 
diabetes 
picada de cobra 
outras: 

quando? 

------anos 
------anos 
------anos 

meses 
meses 

meses 
------anos ------ meses 

onde tratou ? 



11. Teve algum mal 

febre 
dor 

dor no corpo 

enjôo ou vômito 

tonturas 

S/N 

falta de equilíbrio 

erupção de pele --
cor amarela na pele 

e nos olhos 

outros: 

ul~j._o wn<ê:s7 

não lembra quando? 
( ) -------

( ) -------
( ) -------
( ) -------
( ) ... _-----
( ) -------
( ) -------
( ) -------
( ) -------

12. Quando voci fica doente, que assitincia procura? 
1- ( ) benzedor 

2- ( ) remédio caseiro 
3- ( ) posto de saúde 
4- ( ) hospital 
5- ( ) sindicato 

Qual ? 

~ual ? 

I3. Para que voci procura o Centro de Saúde 

I- ( ) consulta de qualquer tipo 
2- ( ) atestado de saúde 

3- ( ) vacinação 
4- ( ) leite 

5- ( ) outros:--------------

14. A senhora procura ~édica quando es5 ~r5vida 
1- ( ) sim 

2 - ( ) não 

15- Caso negativo, por que? 

1- ( ) não há médico 
2- ( ) acha que não precisa 

3- ( ) ror dificuldade de transporte 

4- ( ) outros:---------------

16- Caso positivo, em que mes de Gravidez procura ? 

I- ( ) 3 primeiros meses 
2- ( ) entre o 4' e o 69 mes 

onde tratou? 

-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------

17. Onde nasceu seu último filho 1 

1- ( ) em casa 
2- ( ) no hospital 
3- ( ) não se lembra 

4- ( ) outros:----------------

18- Se em casa, quem fez o parto? 

1- ( ) médico 

Z- ( ) parteira 

:,- ( ) curiosa 

4- ( ) outros:----------------

19. Por que não teve a criança no hospital? 
1- ( ) por falta de médico 

2- ( ) por falta de transporte 
3- ( ) achou que não precisava 

4- ( ) outros:----------------

20. Já tomou transfusão de sangue? 
1- ( ) sim 

2- ( ) não 
3- ( ) não lembra 

ZI. Costuma tomar injeção? 

1- ( ) não 
2- ( ) sim, com seringa descartável 
3- ( ) sim, não se preocupa com o tipo de seringa 

22. Quais vacinas já tomou ? 

BCG 

pólio 
tétano 

diftt!rra 
coqueluche 
sarampo 
encefali te 

febre amarela 

23. Costuma entrar na mata? 

1- ( ) não 

z- ( ) raramente 
3- ( ) uma vez por mês 

Quando? Onde? N'doses 



24. A que horas costuma entrar na mata ? 

1- ( ) ao amanhecer 

2- ( ) durante o dia 

3- ( ) ao entardecer 

4- ( ) durante a noite 

25. Costuma usar calçado 

1- ( ) não 
2- ( ) às vezes 
3- ( ) sempre 

26. Qual tipo de calçado? 

1- ( ) botina 
2- ( ) bota cano alto 
3- ( ) tênis 
4- ( ) sandália 

27. Costuma tomar bebida alcoólica? 

1- ( ) não 
2- ( ) pinga 

3- ( ) cerveja 

4- ( ) outra:------------

28. Quando costuma tomar a bebida? 

1- ( ) fim de semana 

2- ( ) às vezes 

3- ( ) diariamente 

29. Quanto o sr. bebe ? 
1- ( ) menos que 1 copo 

2- ( ) copo 

3- ( ) 2 copos 
4- ( ) 1 garrafa 

30. Escova os dentes diariamente? 
1- ( sim' 
2- { não 

31. Quando procura o dentista? 

1- ( ) uma vez por ano 
2- ( ) duas vezes por ano 
3- ( ) só quando tem dor de dente 

3Z. Por que não procura ? 

1- ( ) acha tratamento caro 

2- ( ) não acha necessário 

3- ( ) tem medo 

4- ( )outros:--------------

33.0:sr. fuma? 
1- ( ) não 
2- ( ) há menos de I ano 

3- ( ) há menos de 5 anos 

4- ( ) de 5 a 10 anos 
5- ( ) mais de 10 anos 

34. O que fuma? 
1- ( ) cigarro 
z- ( ) cigarro de paI lIa 

3- ( ) cachimbo 
4- ( ) outros:--------------

35. Se fuma cigarro, quantos diários? 

1- () a 10 
2- ( ) 10 a 20 

3- ( ) 20 a 40 

4- ( ) mais de 40 



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
COORDENADORIA DE PROTEÇJtO DOS RECURSOS NATURAIS 

FICHA FAmLIAR 

t. IDENTIFICAÇAO: (n' área/n' da casa)------/------

RESPONSÃVEL PELA XREA:-----J --------~ -----------------------
CHEFE DA FAHrLIA:----------------------------------------------
CONJUGE:---------------------------------------------- ________ _ 

FILHOS: (nome/residente?) 

outros: 

2. Quantas pessoas moram na casa? ------

3. Religião 
1- ( ) Católica praticante 
2- ( ) Católica não praticante 
3- ( ) Pentecostal praticante 
4- ( ) Pentecostal não praticante 
5- ( ) outras:-----------------

4. TIrO DE CONSTRUçAo 
1- ( ) Alvenaria (bloco) com revestimento 
2- ( ) Alvenaria (blOCO) sem revestimento 
3- e ) Alvenaria (tijolo) com revestimento 
4- ( ) Alvenaria (tijolo) sem revestimento 

5- ( ) Barro 
6- ( ) Madeira 
7- ( ) Mista:---------------

S. TIPO DE COBERTURA 
1- ( ) Telha de barro 
2- ( ) Fibra-cimento 

3- ( ) Sapé 
4- ( ) Outros:--------------

6. Quantos camadas ? ------

7. Possui outros anexos? 
1- ( ) não 
2- ( ) g,linheiro 
3- ( ) paiol 
4- ( ) chiqueiro 
5- ( ) galinheiro/paiol 

6- ( ) outros:----------------

8. De onde vem a água que vocês usam? 
1- ( ) Nascente (mangueira) 
2- ( ) Rio (pega com balde) 
3- ( ) Poço 
4- e ) outros:------------------

9. Vocês costumam filtrar ou ferver a água? 
1- e ) filtrar 
2- ( ) ferver 
3- ( ).filtra/ferve 
4- e ) não costuma fazer nenhum dos dois 
5- e ) outros:-----------------

10. Sr. utiliza privada em sua casa? Que tipo ? 
1- e ) não 
2- ( ) privada interna com descarga 
3- ( ) privada externa com descarga 
4- ( ) privada interna sem descarga 
s- ( ) privada externa sem descarr,a 

11. Caso não tenha saRitirio, o sr. gostaria de construir seu pri 
prio sani tirio com ajuda da Secretaria do Meio Amhientc ? 

1- ( ) sim 
2- ( ) não 

12. Qual destino do esgoto da privada? 
1- ( ) não sei 
2- r 1 fossa séntica 



13. Sr. sabe para onde vai a água da pia da cozinha ? 

1- ( ) não sei 
2- ( ) fossa séptica 
3- ( ) fossa negra 
4- ( ) vala céu aberto 
5- ( ) outros:--------------------

14. E a do banheiro? 
1- ( ) não sei 
2- ( ) fossa séptica 
3- ( ) fossa negra 
4- vala céu aberto 
5- ( ) outros:---------------

15. Para onde vai a água de lavar roupa? 

1- ( ) não sei 
2- ( ) fossa séptica 

3- ( ) fossa negra 
4-- ( ) vala céu aberto 
5- ( ) outros:----------------

16. Sente algum mau-cheiro perto de sua casa ? 

1- ( ) sim 
2- ( ) não 

li. O que o sr. faz com o lixo da sua casa? 

1- ( ) enterra 
2- ( ) queima 
3- ( ) joga a céu aberto 
4- ( ) joga no rio 
5- ( ) é usado para alimentar animais 

]8. E dentro de casa, onde o sr. junta o lixo? 

1- ( ) recipiente com tampa 
2- ( ) recipiente sem tampa 
3- ( ) sacos plásticos 
4- ( ) outros:--------------------

19. Tem algum destes equipamentos domésticos em casa? 

sim não 

1- rádio ( ) ( ) 

20. Que.animais de criação tem em sua casa? 

Quantos ? 
1- ( ) cachorro 
2- ( ) passarinhos 
3- ( ) gato 
4- ( ) porco 
5- ( ) pato/gàl!nhas presas 
6- ( ) pato/galinhas soltas 
7- ( ) vaca 
8- ( ) cavalo 
9- ( ) outros:------------

21. Os animais de criação foram vacinados? 
1- ( ) sim 
2- ( ) não 

22. Se sim, quais? 
1- ( ) cachorro 

2- ( ) passarinhos 
3- ( ) gato 
4- ( ) porco 
5- ( ) pato/galinhas presas 

6- ( ) pato/galinhas soltas 

7- ( ) vaca 
8- ( ) cavalo/burro 
9- ( ) outros:----------------------

23. Se não, porque? 
}- ( ) nio há serviço de vacinação 

2~ ( ) ignora serviço de vacinação 

3- ( ) outros:--------------

24. Em sua casa tem algum destes insetos, ou destes outros animais? 

1- ( ) ratos grandes • 
2- ( ) ratos pequenos 
3- ( ) borrachudos 
4- ( ) mutuca 

5- ( ) baratas 
6- ( ) moscas 

7- ( ) pernilongo 
8- ( ) barbeiro ou chupança 
9- ( ) carrapatos 
10-( nenhum 

11-( ) outros:------------

25. Tem observa~o- nas redondezas de sua casa tatu e/ou gamhá ? 

Tatu ( ) sim ( ) não 



26. Em sua casa, planta-se hortaliças? 
1- ( ) não 

2- ( ) n50 se aplica 
3- ( ) para alimentação 
4- ( ) para venda 
s- ( ) para venda e alimentaçio 
6- ( ) para troca 

27~ Em sua casa, há árvores frutíferas ? 

1- ( ) não 

2- ( ) não se aplica 

3- ( ) para alimentação 

4- ( ) para venda 

s- ( ) para. venda e alimentaçio 

6- ( ) para troca 

28. De que maneira tomam o leite? 

1- ( ) nio tomam 
2- ( ) fresco fervido 

3- ( ) fresco não fervido 
4- ( ) em pô fervido 

s- ( ) em pô n50 fervido 
6- ( ) outros:------------------



ANEXO 3: SOLUCOES E REAGENTES 

Tampão Salina Borato - pH 9.0 
(Borato 0,05 M - NaCl 0,12 M) 

- 80,0 ml de NaCl 1,5 M 

- 100,0 ml de H3B03 1,0 M 

- 24,0 ml de NaOH 1,0 M 

- quantidade suficiente para 1 litro de água deionizada 

Tampão Dextrose Veronal Gelatina - pH 7.0 a 7.6 

- 0,58 9 de veronal (barbital/ácido dietilbarbit6rico) 

- 0,60 9 de gelatina 

- 0,38 9 de s6dio veronal (s6dio barbital/dietilbarbiturato de 

Na) 

- 0,02 9 de CaCl2 anidro 

- 0., 12 9 de MgSO(. 7H20 

- 8,5 9 de NaCl 

- 10,0 9 de dextrose 
- q.s.p. água para 1 litro de solução 

o isso 1 ver' vet~ona 1 + ge 1 at i na em 250 m 1 de água com ca 1 or. 

Comb i ne com o resto dos i ngt"'ed i entes em um béquet~ de 1 1 i tro 

com quantidade suficiente de água. Autoclavar por 10 minutos a 

10 psi; o pH deve estar entre 7,0 e 7,6. 

Tampão Salina Borato + 0.4% de Albymina Bovina 

Prepara-se uma solução estoque do tampão salina borato com 4% 

de albumina bovina (para evitar diminuição do pH devido à 

acidez da albumina); conserva-se a 40 C. Para uso no teste 
usa-se 1 parte da solução estoque para 9 partes de tampão. 



Diluentes Ajystadores de pH 

Solução NaCl 0,15 M - Fosfato 0,2 M; preparados a partir de: 

(a) NaC 1 O, 15 M - Na2HPO, 0,2 M 

(b) NaCl 0,15 M - NaH2PO, 0,2 M 

Estes, são preparados a partir de soluç5es estoque de: 

- NaC 1 1,5 M 

- NaH2PO,. H20 2, O M 

- Na2HPO, 1, O M 

Com as soluç:5es (a) e (b) preparamos os diluentes ajustado,"es 

para pH 5,8 e pH 7,0; observando as seguintes proporç3es: 

pH 

5,8 

7,0 

% (a) 

3,0 

64,0 

% (b) 

97,0 

36,0 

Para preparar os diluentes de outros pH, usamos: 

pH Diluente pH 5,8 (ml) Diluente pH 7,0 (ml) 

5,8 6,0 0,0 

6,0 5,0 1, O 

6,2 4,0 2,0 

6,4 3,0 3,0 

6,6 2,0 4,,0 

6,8 1, O 5,0 

7,0 0,0 6,0 



Tampão Salina Fosfato com Vermelho Neutro 

- KC 1 - 0,2 9 

- KH2PO, - 0,2 9 

- NaCl - 8,0 9 

- Na2HPO,. 7H20 - 2, 16 9 

- Vermelho neutro (*) (3.330g de sal sódico/l) - 2,0 ml 

- Água desti lada - q.s.p. 1 1 

Ajustar o pH para 7,4 com NaOH. Aliquotar em frascos de 500 ml 

e autoclavar. Conservar em geladeira. Acrescentar 1% de 

solução de penicilina/estreptomicina quando iniciar o uso de um 

novo f.'asco. 

(*) Laboratórios GIBCO 

Meio de Cobertura com goma Tragacanth 

- Tragacanth (*) - 50 ml 

- MEM Auto-Pow autoclavavel (**) - 0,89g + 45,0 ml de H20 

destilada 

- Soro bovino fetal (***) - 2,0 ml 

- L-glutamina 200mM (***) - 0,98 ml 

- Antibiótico/antimicótico (****) - 1,25 ml 

- Bicarbonato de sôdio a 7,5% (***) - 2,94 ml 

(*) Companhia Cientifica Fischer 

(**) Laboratôrios Flow 

(***) Laboratôrios GIBCO 

(****) 10.000 unidades/ml de penicilina G sôdica; 10.000ug/ml 

de sulfato de estreptomicina; 25 ug/ml de ~nfotericina B 

como fungizona (Laboratórios GIBCO) 



Meio de Cobertura com Agar 

- Agar (*) - 19 + 52,5 m1 de H20 destilada 

- MEM Auto-Pow autoclavave1 (**) - 0,89 9 + 44,0 ml de H20 

destilada 

- Soro bovino fetal (***) - 2,0 ml 

- L-glutamina 200mM (***) - 0,98 ml 

- Antibiótico/antimicótico (****) - 1,25 ml 

- Bicarbonato de sódio a 7,5% (***)- 2,94 ml 

- Vermelho neutro (3.330g de sal sódico/l) - (***) - 2,0 ml 

(*) Agarose - tipo I I - Sigma 

(**) Laboratórios Flow 

(***) Laboratórios GIBCO 

(****) 10.000 unidades/m1 de penicilina G sódica; 10.000ug/m1 
de sulfato de estreptomicina; 25 ug/ml de anfotericina B 

como fungizona (Laboratórios GIBCO) 

Tampão Salina Fosfato 

- KCl - 0,2 9 

- KH2PO. - O, 2 9 

- NaCl - 8,0 9 

- Na2HPO •. 7H20 - 2,16 9 
- Agua destilada - q.s.p. 1 1 

Tampão Carbonato-Bicarbonato - pH 9.0 

- So 1 ução A: Na2C03 - 0,64 g/l 

- Solução B: NaHC03 - 0,54 g/l 

Misturar Jentamente uma soJução à outra até pH 9,0. Manter a 

40 C. 



ANEXO 4: PRIMEIRA ANALISE DE REGRESSÃO LOGfSTICA 

A"OSTRAS 
-----------------------------------------------------------------.---------.------------------.---------.--------------------------------------------------------------------.---------.------------------.------.--.---

Alostra Naturalidade ocupação Entra na "ata Ta.anho da Alostra 

!----------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
1 R.A.Registro (*) lavrador Si. 42 
2 R.A.Registro (*) lavrador Não 05 

3 R.A.Registro (*) não Si. 17 

4 R.A.Registro (*) não Não 19 

5 Outras regióes(**} lavrador Si. 2G 
G Outras regióes(**} lavrador Não 04 

Outras regióes(**} nio Si. 24 

8 Outras regióes(**) não Nio 22 
--------------------------.--------_.------------------.-------------------.--_.------------------.-----.--. --------------------------.----------------------------.---.-----.-------------------.--------.---------.--. 
(*) a Região Adlinistrativa de Registro cOlpreende: Barra do Turvo, Canan~ia, Eldorado, Iguape, Itariri, 

Jacupiranga, JuquiA, Hiracatu, Pariquera-Açú, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras, Cajati e Ilha 
COlprida 

(**)'Região Ad.inistrativa de Santos, Outras localidades do Estado de são Paulo e Outros Estados 

FREQUENCIA DAS RESPOSTAS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------.----------------------------.-----------------------------------------. 

Alostra Infectados por Arbovlrus (*) Nio infectados por Arbovlrus 

1 ______ -----------------------------------------------_____________________________________________________ 1 . . 
I 

2 

3 

4 

5 

G 

1 

8 

19 

02 

09 

OI 

07 
02 

03 

02 

23 

03 

08 

18 

19 

02 

21 

20 
--------------------------------.------.---------.---------------.-----------------------------------------.-------------------------.---------------.-----------------------------------------------------------------
(*) Enc. equina do Leste; Enc. equina Venezuelana; Enc. st. louis; Rocio; Ilh~us 



ANALISE DE TABELA DE VARIANelA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonte Graus de liberdade X2 Probabilidade 

!----------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
I nt&rceptaçio 01 16,82 0,0000 

Natura I idade OI 0,&& 0,4154 

Ocupação OI 6,58 0,0103 

Entrar na "ata OI 1,39 0,2380 

(Naturalidade) x (Ocupação) OI 1,31 0,2530 

(Naturalidade) x (Entrar "ata) 01 3,54 0,0599 

(Ocupação) x (Entrar "ata) OI 4,08 0,0434 

Razão de Probabilidades 01 0,48 0,481& 
----------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------_ .. _----------------------------------------------------------------------------------



ANEXO 5: 

ANALISE pE REGRESSÃO LOGrSTICA DO MODELO AJUSTApO 

AMOSTRAS 
---.---------------------------------------_._--------.----------------------.------.---------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------

Alostra Ocupação Entra na Mata Tatanho da Alostra 

!----------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
1 
2 
3 
4 

lavrador 
lavrador 

Nio 
Nio 

Si, 
Nio 
Si, 
Não 

68 
09 
41 
41 

----------------_.--------------------------_._-------.---------._-.--------------------------------------------------------------------------------------------------------._--------------------- .. ----------._.------

FREQUENCIA DAS RESPOSTAS 
---------_ .. _-------------------------_.------------------------------------_._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._------

Alostra Infectados por Arbov'rus (*) Nio infectados por Arbov\rus 

!----------------------------------------------------------------------------------------------------------! 

2 
3 
4 

26 
04 
12 
03 

42 
05 
29 
38 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------
(t) Enc. equina do leste; Enc. equina Venezuelana; Enc. St. louis; Rocio; Ilh~us 

ANALISE DE TABELA DE VARIANCIA 
::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Fonte Graus de liberdade X2 Probabilidade 

1 ______ -----------------------------------------------_____________________________________________________ 1 . . 
Interceptação 01 
Ocupação 01 
(Ocupação) x (Entrar "ata) 01 

Razão de Probabilidades 01 

11,78 
11~23 

4,11 

2,07 

0,0000 
0,0008 
0,0289 

0,1501 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al~ 



ESTIHATIVAS DA ANALISE DE HAxlHO VEROSSIHILHANÇA 
---------------------------_ ... _.------------_.---------------------.-----------------------------------------------------------.--------_._---.------------------------------------------------------------------------

Efeito Parâletros Estilativa Erro Padrão X2 Probabilidade ! 

!----------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
Interceptação 

! Ocupação 
! (Ocupação) x (Entrar Hata) 

01 
02 
03 

- 0,8203 
0,1594 

- 0,5133 

O,lU5 
0,2266 
0,2349 

17,18 
11,23 
.,11 

0,0000 
0,0008 
0,0289 

------------------------.---------------_.-.----------------------.-----------------.---------------------------------------------------------------------------_.------------------------------------------------------



ANEXO 6: 

PREVALENCIA DE INFECCOES POR ARBOvlRUS E HANTAVIRUS 

PREVALENCIA DE INFECÇOES POR ARBOvlRUS E HANTAVIRUS OBSERVADAS EM INQUERITOS SOROLOGICOS REALIZADOS NO VALE 
00 RIBEIRA - ESTADO DE sXO PAULO NO PERloDO DE 1915-1994. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbovlrus Prevalência (')/ população Estudada/Ano Local 
Pesquisados Tipo de teste 

!----------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
Alphavlrus 20,S/IH e N 

Alphavlrus 11,2/IH e N 

Flavivlrus 22,4/IH e FC 

Flavivlrus 13,2/IH e N 

F Iav iv I rus 13,2/IH e N 

Bunyavlrus (.) 40,O/IH e FC 

Bunyavlrus (.) 14,5/IH 

Búnyavfrus (*) 4,G/IH 

Hantav f rus (U) 8,1 /ELI SA 

Diversos Arbovlrus(***) 8,3/IH e N 

- trab. a.b. silvestre/1982 

- pacientes internados; 
residentes e. irea urbana 
e rural/198! 

- pop.urbana adulta/!915 

- trab. a.b. silvestre/1982 

- pacientes internados; 
residentes em irea urbana 
e rural/1981 

- pop.urbana adulta/1915 

- trab. alb. silvestre/1982 

- pacientes internados; 
residentes &I irea urbana 
e rural/1S81 

- pescadores, .ilit.res( •••• ) 
tr.b. a.b. silvestre/IS94 

- CananAia, Jacupiranga 
Iguape (41) 

- Pariquera-Açu, Canan~ia, 

Iguape, Registro, 
Jacupiranga (39) 

- Perulbe (53) 

- CananAia, Jacupiranga, 
Iguape ((1) 

- Pariquera-Açu, CananAia, 
Iguape, Registro, 
Jacupiranga (39) 

- Perulbe (53) 

- CananAi., Jacupirang., 
Iguape (41) 

- P.riquera-Açu, Canan6ia, 
Iguape, Registro, 
Jacupiranga (39) 

- Can.n6ia, Jacupirang8, 
Iguape (38) 

- cri.nç.s de G a 14 .nos/1983 - Iguape (43) 
residentes eI irea rural 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------._-----
ELISA - enzyle linked illunosorbent ass.y 

IH - Inibição de Helaglutinaçioi 
FC - Fixaçio de COlpleaentoj 
N - Neutralização; 

(*) vlrus Car.paru 
(**) vlrus Hantaan 

(***) vlrus da EAC. Equina do Leste, Hucalbo, Rocio, Enc. de St.Louis, IIh6us, Cacicapor~, Caraparu, 
GuarDa, Xingu, laco, Oropouche, Utinga, Tacaiulaj 

(.***) ap6s perlodo de treina.ento eI Are. silvestre do Vale do Ribeira 
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