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1. INTROOUÇ~O 

o termo Bromélia-Malãria fol utilizado pela primei-
12 

ra vez por Downs e Pittendrigh em 1946 para designar a singu 

lar transmissão de malária quando o vetor é um anofelino bro

melicola. A partir dai passou a ser correntemente usado sem

pre que e feito referência a transmissão de malária por anofe 

linos do SUbgênero Kerteszia. 

Todas as especies de Kerteszia, com exceçao de A. 

bambusicolus, se caracterizam por utilizar como cr1adouros a 

ãgua acumulada no imbricamento das folhas de bromélias, e cu

ja transmissão envolve uma epidemiologia com caracteristicas 

especiais bastante individuais. Esses criadouros só tem sido 

encontrados eM espécies de bromelias, cujas raizes tem apenas 

a função de fixação. Nesse caso a absorção desses vegetais se 

processa por meio de orgãos diferenciados, situados nas bases 

das folhas, que retiram as substâncias nutritivas da água ac~ 

mulada no imbricamento das mesmas. São portanto as bromelias 

que acumulam água, as únicas que albergam as formas imaturas 

desses anofelinos. Dessa maneira a eficiência de uma especie 

de bromelia como criadouro estã muito relacionada com o tama-

nho da planta e o microclima do local onde esta planta vegeta. 

O periodo de atividade do adulto, a microdistribuição dos in

dividuas e das microcomunidades. e possivelmente até a macro

distribuição das populações e das espéCies, são determinadas 

de alguma forma pela umidade. 
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Os anofelinos Kerteszia tem uma grande importincia 

sanitária não só como insetos incômodos, mas como vetores de 

enfermidades humanas e talvez ate mesmo de animais. São for-

temente antropôfi1os, frequentemente são encontrados em gra~ 

de densidade, teM hábitos predominantemente extradomicilia -

res e atividade tanto noturna como diurna. 

Algumas especies são imoortantes vetores de ma1ã -

ria hUMana, outrai ou jã foraM consideraGas como vetores se

cundários ou, foram tidas como suspeitas. Esse tioo de tran! 

missão ma1ãrica e dotado de certos aspectos eoidemio1õgicos 

bastante peculiares, devido particularmente ã alta densidade 

e apreciável antropofi1ia com que se aoresentam esses mosqui 

tos. Na região sul do Brasil, a essas qualidades alia-se a 

grande frequência domiciliar, o que não se observa na ilha -

de Trinidad. Nesta ilha a transmissão era predominantemente 

extradomici1iar e diurna, ocorrendo nas plantações de cacau 

e nas florestas, enquanto que aqui no Brasil a transmissão e 
14 

realizada tanto dentro COMO fora das casas (Forattini ,1962). 

Devido a esses fatores um menor rendimento e obtido Quando -

no plano de erradicação da malária são ao1icadas apenas medi 

das de rotina. 

Esse pequeno subgênero compreende um conjunto de 
35 

10 (dez) esp~cies (Zavortink • 1973)~ todas bem caracteriz! 

das tanto sob o ponto de vista biológico, como morfológico: 

Anopheles (Kerteszia) bambusico1us Komo, 1937; A. (K.) be11a 

~or Dyar & Knab, 1906; A. (K.) bo1iviensis Theoba1d, 1905~ -

A. (K.) cruzii Dyar & Knab, 1909; A. (K.) homuncu1us Komp, -

1937; ~. (K.) 1aneanus Correa & Cerqueira 1944; A. (K.) le

pidotus Zavortink, 1973; A. (K.) neivai Howard, Dyar & Knab, 

1913. n. (K.) pho1idotus Zavortink. 1973 e ~nophe1es (Ker -

teszia) sp. forma Auyan-Tepui Mesa, Anduze, 1941. 
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A distribuição geogrãfica desse subgênero, que e ex 

c1usivamente neotro"ica1~ estende-se do sul do Estado de Vera 

Cruz, no Mexico, por toda a ~merica Central e Costa Atlântica 

leste e sudeste da America do Sul. Estã nresente tambem ao 

longo dos Andes, se estendendo ate aos Estados de Missiones , 

na Argentina e Rio Grande do Sul, no Brasil. Tambem se esten

de ao longo da Costa Pacifica da America do Sul, até ao Esta

do de E1 Oro, no Equador. Este subgênero estã ausente, entre-

tanto, em todas as ilhas das Indias Ocidentais, com exceçao 

de Trinidad, e na ~aior parte da vasta extensão do ~aixo Ama-
• 35 zonas (Zavortlnk ,1973). 

r Bromélia-Malária ocorre somente em determinadas -

ãreas da região neotropical de condições climáticas excenci~

nais que propiciam Que esses mosquitos proliferem em tal den-
1'+ 

sidade capaz de favorecer a transmissão ma1ãrica. Forattini 

(1962) dá três áreas onde ocorria a Bromélia-Malária: a Dri -

meira ao norte da América do Sul, correspondendo a Ilha de 

Trinidad, atualmente com malária erradicada, cuja transmissão 

era efetuada pelo A.bellator e A.homunculus, e estava direta

mente relacionada às plantações de cacau, para cujo sombrea -

mento necessãrio a estas plantações e utilizado "árvores imor 

tais" (frythrina), que são excelentes suportes para bromeliá

ceas, criando ai um microc1ima artificial adequado às Kertes

zia. A seounda área se encontra na Costa Colombiana do Oceano - -
Pacifico, na região de Buenaventura, no rio Anchicayá, cujo -

vetor era o A.neivai. f, finalmente, a terceira área, a de 

maior expressão não só em extensão, como epidemiológica, e so 

cio-econômica, situa-se no sul da America do Sul, correspon -

dendo aos Estados Meridionais do Brasil: são Paulo, Paraná, -

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e cujo estudo nos ocunare 

* 
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mos no presente trabalho.(Vide Figura 1). 

Além dessas três ãreas onde a Bromelia-Maliria ocor 

ria, ou ocorre endemicamente, comnrovada através de evidênci-

as epidemiológicas e/ou achados de exemplares naturalmente in 

fectados, em outras âréas nesse continente,suspeitava-se da 

veiculação de malária por Kerteszia. Como na Bolivia, em Loco 

tal, Departamento de Cochabamba, onde o A.laneanus foi tido 
~ 2~ 

como provavel vetor (Martinez & Prosen, 1953), na Guiana / 

(British Guiana), na pequena localidade de Koriabo, rio Bari-
5 

ma, o A.bel1ator foi tambem incriminado como vetor (Charles , 

1959). No Equador, na região oriental desse pals (Amazônica), 

o A.boliviensis foi tambem tido como provável transmissor (L! 

vi-Castill0
22

, 1945). E finalmente, na Colombia, no Departa -

mento de Cundinamarca e Meta tambem o A.boliv;ensis foi tido 

como vetor (Galvis2~ 1943), entretanto Zavortink
35 

acredita -

que as informações referentes ao Departamento de Meta 

devidas ao A.lepidotus (in part = A.boliviensis). 

2. BROMrLIA-MAL~RIA NO BRASIL 

2.1. Distribuição geográfica 

sejam 

A mais importante zona de Bromélia-Malária está situa 

da no sul do Brasil, na região compreendida entre o 

litoral e as Serras do Mar e Geral, abrangendo parte 

dos Estados de são Paulo, Paraná e Santa Catarina. 

(Vide Figuras 2 a 5). 

Atualmente a irea onde tem ocorrido esse tipo de 

transmissão, tem uma extensão de cerca de 31.091 km2 , 

compreendendo 75 municipios, pertencentes aos Estados 

de São Paulo (8), Paraná (6) e Santa Catarina (61), -
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FIGURA 1 - Estado atual da tra~smiss~o de Brom~lia-Maliria na regi~o 
14 

neotropical . 1973.(Modificado a partir de Forattini 

pg . 555 , 1962) . 
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tendo uma população estimada em 1972 de 1.336.700 ha

bitantes (Vide Tabela 1 ). 

Não foram inc1uidos ai os municipios de Torres e Osõ-
.' 

rio, no Rio Grande do Sul, que tem uma área de 3.311 
2 . 18 

k~ e uma população em 1972 de 101.549 hab,tantes,por 

serem considerados como ãrea não ma1ãrica desde 1968. 

Assim como, pelo mesmo motivo, não foram incluidos 29 

municlpios do Estado de Santa Catarina, com uma super 

ficie total de 8.772 k12 e uma popUlação em 1972 de 

571.678 habitantes (Vide Tabela 3 ). 

Quanto a São Paulo, como o Plano de Erradicação estã 

em um estágio mais avançad~, foram incluídos para es

se estudo apenas os municipios onde tem ocorrido ca -

sos de malária autõctones nestes ültimos cinco anos. 

Entretanto, nem sempre foi esta a área considerada, -

Pinotti e co1.
26

(1947) achavam que a Zona de Bromelia 

-Malária no Brasil tinha uma superf;cie de aproximad! 

mente 39.000 k~2 e abrangia todo o litoral dos Esta -

dos do Paraná, Santa Catarina, e o extremo norte do 
30 

litoral do Rio Grande do Sul. Para Rachou e colo 

(1954) a zona de Bromelia-Malária cobria uma ãrea de 

aproximadamente 44.000 km2 , cerca de 8% da superficie 

global da região, situava-se a leste da Serra do Mar 

e compreendia todo o litoral do Paranã e de Santa Ca

tarina, e o munic;pio de Torres, o mais setentrional 

do litoral do Rio Grande do Sul. Entretanto. nem Pi -

notti, nem Rachou, incluiram São Paulo na área de Bro 

mi1ia-Malãria do Brasil, embora Pinotti neste mesmo 

trabalho tenha se referido que "tendo em vista os a

chados de Correa (1943) encontrando o A.cruzí; natu-

BIBLIOTECA 
FACULDADE DE SAÚDE PúBlIC. 



TABELA 1 - Superfície, população e número de municípios da área 

de Bromélia-Malária no Brasil segundo os Estados. 

(Estimativas para 1972). 

ESTADOS 

SJl:O PAULO 

PARANA 

SANTA CATARINA 

T O T A L 

--- ~-------.--------

SUPERFTcIE DA NOMERO DE 
~REA ESTUDADA POPULAÇ~O MUNICTpIOS 

5.585 

5.851 

19.655 

31.091 

80.676 

126.398 

1.129.626 

1.336.700 

8 

6 

61 

75 

_ 15. 16'tl7 -. 31 
FONTE: Fundaçao IBGE , • 1971; Relatorlo Anual SUCAM , 1972 

'9 e COSTA, F.D.A. ,1973. 

~ 

>< 
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ralmente infectado na Serra de Cubatão, em São Paulo, 

e de se admitir que a zona de Bromélia-Malãria conti

nue ao norte do Paraná, estendendo-se pelo litoral 

paulista". 

2.1.1. Estado de São Paulo: 

A zona de Bromelia-Malãria do Estado de são 

Paulo poderá ser considerada atualmente como 

abrangendo oito mun;c;pios com cerca de 5.585 

k~2 e uma população estimada em 1972 de 80.676 

habitantes, isso considerando todos os munic;

pios em que nestes ültimos cinco anos ocorre -

ram casos de malária autõctone, cuja responsa-

bil;dade coube ao A. (K.) cruz;; e/ou A. (K.)

bellator. (Vide Tabela 2 ). 

Se considerarmos entretanto, o potencial que -

representa toda área onde ocorre em grande den 

sidade o A.cruz;; e o A.bel1ator sem estarem -

ainda veiculados ã transmissão de malária, ou 

onde a transmissão tem sido esporádica, como -

Tapirai, localidade situada no planalto onde 

foi constatado foco de Bromelia-Malária intro-
7 duz1da (Correa e col. , 1964), ou surtos ocor-

ridos na Serra do Mar por ocasião de constru -
8 ções de estradas e de ferrovias (Correa ,1950), 

ou mesmo onde estas especies jt foram incrimi

nadas como vetaras e presentemente o problema 

está contornado, como Ubatuba, l1habela, Ilha 
8 dos Buzios, etc. (Correa • 1950), ter;amos en 

tão grandemente ampliada a área de Bromelia-Ma 

lãria neste Estado. 



TABELA 2 - População e casos aut5ctones e não aut5ctones de ma1ãria, de 1968 a 1973 em municfpios 
escolhidos da área de Bromélia-Malária, do Estado de são Paulo . 

.. -
POPULAÇAO NUMERO DE CASOS DE MAL~RI/\ 

MUNIClplOS 1968 1969 1970* 1971 1972 1973 1968 1969 1970 1971 

r, N :\ I~ NfI. A N!\ A NA 

Ci1.NANEIA 5722 5911 6112 6307 6515 6711 2 1 - - - - - -
ITANHAEM 13801 14256 14798 15212 15714 16184 - 2 8 1 18 3 9 -
ITf,RIRI 6900 7128 7434 7606 7857 8092 1 - - - 2 - 1 -
JUQUI~ 11781 12170 12740 12986 13414 13816 - - - 1 .. - - -
JUQUITIBJ\ 6900 7128 7306 7606 7857 8092 - - - - - - 1 -
MIRAC .. ~\TU 13464 13908 14349 14841 15330 15790 1 - - - - - 2 1 
PEDRO DE TOLEOO 5722 5911 6131 6307 6515 6711 - 3 - 1 - - - -
PERUIBE 6564 6780 7073 7235 7474 7697 - - - - 1 - - _. 

TOTf.IL 70854 73192 75943 78100 80676 83093 4 6 8 3 21 3 13 1 
--- ---- - L------___ 

---------

* Utilizado dados referentes a população recenseada 1970 (Fundação IBGE i; 1971). 
** Dados ate 19 julho. 
A = Aut5ctones (Casos aut5ctones e casos introduzidos) 
NA= Nio aut5ctones (Casos importados. casos induzidos e recardas). 

9 FONTE: COSTA. F.D.A. • 1973. 

1972 

l .... NA 

2 . 2 , 
2 1 
- -
2 -
2 1 
3 -
- -

37 -
48 4 

1973** 

A NA 
, 

- -
- -
- 2 

- -
1 -
2 -
1 -
7 -

I 

11 2 

1.0 
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Os oito munic;pios onde tem ocorrido a transm

missão de Bromelia-Malãria nestes últimos cin

co anos
9
são, Cananeia, Itanhaem, Juquiã, Perui 

be, Itarifi, Miracatu, Pedro de Toledo e Juqu! 

tiba (Vide Fig. 2 ) 

Destes, com exceçao do munic;pio de JuquitiLd 

que foi recentemente desmembrado de Itapeciri

ca da Serra e atualmente pertence a região do 

Grande São Paulo (SR-l), todos se situam nas 

microregiões homogêneas da Baixada Santista e 
17 

da Baixada do Ribeira (Fundação IBGE , 1971), 

e estas duas regiões para efeito da Erradica -

ção da Malãria pertencem ao Serviço Regional 2 

(SR-2) da Superintendência do Saneamento Ambi

ental (SUSAM), da Secretaria da Saude. O SR-2 

abrange a região do litoral paulista compreen

dendo a faixa de terra perfeitamente delimita

da entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico e 

que vai desde o Estado do Rio de Janeiro, ao 

norte, ao Estado do Paranã, ao sul. Estão in -

clu;dos ai 23 munic;pios e destes, estão ou e! 

tiveram relacionados com a transmissão do tipo 

Bromelia-Malãria , 9 munic;pios, todos os jã 

citados, com exceção de Juquitiba que se situa 

no Planalto (SR-l) e mais Ubatuba e Ilhabela , 

que atualmente em fase de manutenção, não tem 

apresentado problema de transmissão nestes ul

timos cinco ~nos. 

Esta ãrea estã compreendida, de acordo com a 
33 

classificação de Regiões Ecológicas de Setzer' 

(1966), uma parte, a mais costeira na Região -



~un;c;pios com casos autóctones 

no cerrod o de 1Q68-1 9 77 . 

1 - C.nl"ph I' ''' i ~! ; a . i - W;rac l tu 20 - S.n t os 

Z - C. raçu . t -!t ub a _ ! ~.'.d'\ -! .. ", 1 j _ '4on ç . gu i ? ~ - s io Sebast t ;o 

3 - Cub.tio _ !t . rir; 15 - Partou~r4C:Lo1 n - são Vlcent. 

4 - Eldo r ado Paulista 10 - Jac uDi r.ngl 

S - C"lru j i 11 - J UQuti 

6 - 19".0' lZ - ~uQu1t'b l l~ - Pr'1' Gr ."~e 2S - Ubltubl 

9 
FIGURA 2 - ~rea de Bromilia-Maliria no Estado de são Paulo. 1973 .. FONTE: Costa, 1973. 
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da Baixada litorânea (Bl), e outra parte, a 

mais interiorana na Região do Complexo Crist! 

lino (CC). Setzer considera ainda estas re

gi ões e to·das as ou tra s do Es tado de são Pa u-

10 subdivididas em duas zonas, que ele chama 

de mais quente (Blq, CCq, etc.) e mais fria 

(Blf, CCf, etc.). A ãrea de Bromelia-Malãria 

do Estado estã incluida no que diz respeito a 

Região da Baixada Litoranea nas duas sub-re -

giões citadas (Blq e Blf), entretanto a -area 

pertencente a região do Complexo Cristalino -

estã toda incluida apenas na região mais fria 

(CCf). 

A região da Baixada litoranea, que tendo com~ 

çado a altura de são Sebastião como estreita 

faixa litoranea,ã medida que desce para o sul 

vai se alargando para o interior e a serra 

vai se afastando cada vez mais da costa ate 

alcançar o mãximo de 55 kn em Sete Barras. O 

litoral e uma só praia reta e de declive mini 

mo, atrãs das dunas altas e largas, os man

gues se emendam em pantanais de grande exten

são. Esta e a região de topografia mais suave, 

não se contando ê claro, os contrafortes late 

rals da Serra do Mar que descem até as praias 

formando entre elas promontórios rochosos e 

ilhas escarpas. A topografia plana raramente 

possui nesta região boa significação para a 

agricultura, apesar de haver margens altas do 

Ribeira de grande fertilidade. Esta região 
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possui clima mar;timo com verao nao tão quente 

por ser bastante umido. Apesar da n;tida dimi

nuição de chuvas no inverno, este e ainda umi

do, sem deficiência de umidade, mesmo no mes 

mais seco (julho ou agosto). Na sub-região cha 

mada BLf, que fica mais para o interior, regi~ 

tra-se maior p1uviosidade principalmente no in 

verno, porisso as temperaturas são menos altas 
33 

(Setzer ). 

A região do Complexo Cristalino {CC} que forma 

o limite natural a oeste da Baixada Litoranea 

(BL) se estende para o interior ate ao Planal

to, algumas vezes penetra em direção ao lito -

ral, como a altura de Cananeia com a divisa do 

Paranã, ou outras vezes forma ãreas isoladas, 

como a altura da divisa noroeste do munic;pio 

de Iguape. Esta e a região mais acidentada, 

mais fria, mais umida e a de maiores altitudes 

do Estado de São Paulo. Na vertente mar;tima -

da Serra do Mar, a cota de passagem da região 

CC para a região BL e cerca de 350m, conforme 

a topografia. Onde a Serra e abrupta esta cota 

pode descer para 250 e ate mesmo 200 m. Do po~ 

to de vista de formação de solos nao tem gran

de variedade de rochas, por serem massas verti 

cais ou quase verticais,as rochas dessa região, 

variam muito mais lateralmente do que em pro -

fundidade. O que diz respeito ao clima, tem o 

verão menos quente e mais umido do Estado, o 

inverno e tambem o mais frio, porem não o mais 

umido, salvo na crista e na vertente maritima 

das serras costeiras. 
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2.1.2. Estado do Paraná: 

A área de Brome1ia-Malária desse Estado tem -

cerca de 5.851 km 2 e compreende a faixa de 
.' 

terra situada entre a Serra do Mar e o Oceano 

Atlântico, corresDondendo a seis municipios -

distribuidos de norte para sul, como segue: -

Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Paranagui , 

Matinhos e Guaratuba (Vide Fig. 3). Essa 

ãrea tem uma população estimada em 1972 de 

126.398 habitantes e ai estã situado o impor

tante ponto de Paranaguã, escoadouro da prod~ 
17 

ção do Estado.(Fundação IBGE ,1971). 

Praticamente o exiguo litoral paranaense estã 

compreendido entre duas grandes enseadas, a 

Baia de Paranaguã e a Baia de Guaratuba. r 
formado de terrenos de topografia re1ativame~ 

te plana, com morros de pequena altitude iso

lados que se limitam por p1anicies de aluvião 

e pântanos, se estendendo ate as enseadas 

ingressão e que, terra a dentro, abrangem 

funis de vales dos rios costeiros (Maack 

1948) • 

de 

os 
23 , 

_ 2 _ 

Aragao (1973), referindo-se a essa area diz 

que no litoral do Paranâ, em seguida a linha 

da praia, segue-se uma faixa estreita de res

tinga revestida de vegetação baixa, depois 

vem uma grande baixada de solos arenosos, ai~ 

da em grande parte cobertos por florestas, a1 

gumas ilhas situadas na Bacia do Paranaguâ 

ainda conservam morros cobertos de mata, po

rem bastante depredadas. Mais para o interior 
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os terrenos resultantes de sedimentação terri 

gena são de fertilidade razoãvel e jã foram -

totalmente desmatadas. 

B1gare1la,.~946 (in Aragã0 2
), referindo-se a 

essa ãrea diz que a planicie 1itoranea tem 10 

a 20 km de largura e atinge o miximo de 50 kn 

na Baia de Paranagui. ~ constituida por forma 

ções arenosas, paludais terrestres, mangue- / 

sais e nas proximidades do complexo cristali

no, por terrenos de aluviões terrestres. A a1 

titude sob a sua maior extensão varia de O a 

lO m sobre o nive1 do mar t e nos pontos mais 

interiores atinge 20 m. 

2.1.3. Estado de Santa Catarina: 

A atual ãrea endêmica de Bromelia-Malãria de 

Santa Catarina, abrange cerca de 61 munic;pi

os, tem uma superfície aproximada de 19.655 

km 2 , e uma população em 1972 de 1.129.626 ha

bitantes (Vide Fig. 4). Para efeito de Erra 

dicação de ~ftlãriat dessa irea, 52 Munic;p;os 

com superfic;e de 17.514 km 2 e UMa oooulação 

de 1.046.423 habitantes, se encontram em fase 

de ~taQue, e 9 municioios com uma superficie 
2 de 2.141 km e 83.203 habitantes, se encontram 

na fase de Ataque com Borrifação Suspensa, e! 

perando portanto, passar para a fasp de Conso 

lidação (Vide Tabelas 3 e 4). 

Se incluirmos entretanto a area considerada 

pela Superintendência de Campanhas de Saude -

Pública (SUCAM) como Nio Malãrica. mas que , 
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R! HLf\ 3 - TNDI C( PI\RASITIIRIO ANUAL, SEGUNDO A FI\SE 00 pnOGRI\M~ Nn~ "tlNICTpIO~ 01\ ~RFA OE RRO"rLlI\-flALIIRII\ 

00 ESTI\OO Dr SANTA CATARINI\ NO PERTooo DE 1970 1\ 1972. 

--------------------~---------------------------.----------------------------
P OPU L 1\ ç ~ O • 

r 
I I r ,~ S E '1 UN I C T P lOS 

~-------_+1 --------------------~~-1-9-7-0--_+--1-9-7-1----~-1-9-7-2--~---1_9_70 ____ t-_l_9_71 ____ ~--1-97-2-----

AH QUE 

IIG UAS t~ O RNAS 5.343 4 . 677 4.99(') 13,28 73,R9 I 13,02 

ARAQUARI 11.025 9.318 10.137 25,30 23.14 8.18 

IISCUR-RA 4.410 3.970 4.367 3.A5 2,64 2,74 

BI\LNEJlRIO CAMBORIO 4.523 10 . 810 11.603 73 , 18 22,11 12,06 

BI\RRA VELHA 11.478 11.16 0 11.915 3,83 5,55 2.76 

BENEDITO NOVO 7.576 11.629 12.382 0,26 0,08 0,08 

BIGUAÇU 18.065 15.360 16.437 1,71 10,80 3,28 

RLUMENAU 88.512 100.2f11 107.543 1.38 1,44 1,09 

I nOTUVERII 3.7n3 3.754 4.024 25.92 I 16,95 9,94 

I ~RUSr)UE 35.224 35.245 37 . 771 2,41 I 5,9R 2,51 

I CA MBORIO 11.987 9.844 10.6<11\ 5. 00 : 4,19 4.11 

CA NELlNHA 8.622 7.435 7.953 1.0~ I 2,97 1,13 

I CORUP/I 11.365 8.357 9.076 0,35 2,29 0,77 

I FLORIANrlPOLlS 129.986 138.556 152.6U 0,59 I 1,15 0,39 

GI\RUVA 4.693 6.544 6 . 955 3A,14 48,59 20,12 

GASPAR 19.640 18.421 19.650 6. 0 n I 7,70 4,73 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 5.541 7.530 fl.016 5,77 I 5,93 1.24 

CUASIRUBA 9,114 6.271 6.675 2,4~ I 0,34 I 2,54 

GUARAMIRI M 12.608 10.097 1!J.Hl 2,'13 3,57 0,74 

IBIRAMA 23 . 803 21.184 22.612 0,42 0,47 0,53 

ILHOTA 11.470 8.537 9.107 11,5'1 2R,93 11.41 

I~ARU! 24.425 21.189 2'1.863 0,24 1,51 0,19 

INDAIAL 24.086 22.j8j 23.954 13,2 8 9 .65 10.81 

ITI\JA! 62.618 63.206 67.994 3,80 4,66 : 2,33 

ITAPE HA 4 . 721 3.518 3 . 774 2,11 2 . 6 1 I 1,05 

J li R A G U 11 DOS U L 3 O • 7 O 1 3 O • 26-2 3? • 3 7 5 o , 8 1 o , 9Z I O , 3 O 

I JO I NV ILE 93 . 234 126.095 134.T4t 5,26 3 . 23 1,6' 

I
! LE OB ERTO LEAL 

LONTRAS 

LUl Z ALVE S 

1

I I~ A S <; M I\NOUCI\ 
t. AJO R GERC INO 

il AVE r.I\NTFS 

nOVA TRENT O 

rAL~ O CA 

PI\ ULO LOPES 

PENH A 

PI ÇARRAS 

P Ot~[ROOE 

PORTO RUO 

PRESIDENTE NEREV 

RIO DOS CEDROS 

RO DEI O 

SANTO AMI\RO IMPERI\TRIZ 

S~O BENTO DO SUL 

SAO FRANCISCO DO SUL 

S ~O JOAO BATISTA 

SM JOS[ 

SCHROEOER 

TIJUCAS 

TIt~Brl 

I VIDAL RAMOS 
I 

4.410 4.39'9 4.679 4,53 11 . 4 R 11,11 

11.223 6.992 7.454 1.51 ?? n 2,01 

8.905 7.654 8.141 21,~3 ? I , !i ? 23,'6 

15.06R 11.839 12.663 7.30 g , 94 2.13 

3 . H6 4.5fi2 4 . 866 7 . 26 7 .67 10,89 

10.743 10.053 ln .69 R I . A ~ 3 .7 2 I,R6 

12.340 10 . 039 10 . 729 43 , 11 R l. 2~ 58,34 

lR.R56 20.655 22 . 0B3 11,93 17 . 6 7 3 ,71 

5 . 682 5.712 6 . 11 3 1,4" I ~ . q" "',49 

9 . 199 7.528 8 . 07~ O,R~ n.5 3 0,24 

3.195 4.433 ~.71n 7.,5n 4 .5? 3,39 

13.965 12.n75 12 . R50 n,?1 n.? ~ n,H 

7.661 7.293 7 . 953 4,43 1 .](1 1.00 

4.156 '.OA7 4.367 0,72 7 . 71 4.57 

11.99R 9.81<l 10 . ~nn - n .l n 0,00 
I 

14.503 7.97 2 R.54~ n , f\? 0,35 

11.449 10.367 11.16~ 2",21; n . ?3 6, 6 2 

1.454 1.525 1.993 o,nn 1, 33 0,50 

25 . 952 19.n75 2n.523 35,~n ~2 , R!1 33,60 

12.948 ln.391 11.135 n, 61 5 , n" 2,96 

34.094 '2.434 46 . 1fil n,"R l\ ,n4 0,04 

4.269 3.376 3.587 n,70 0 .61 0,27 

14.079 12.812 13 . 7A6 2, 91 I 2 .RI1 1.01 

11.082 11.822 12.632 n,1A 'I 0 . 26 0,55 
11.732 9.266 10.012 5,19 12,41 10,28 

(CONTINUA) 
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TABELA 4 - População e lndfce Parasitário Anual* (IPA), segundo a fase do programa 

e o ano. no conjunto dos munic;pios da área de Bromelia-Malária do Esta 

do de Santa Catarina. 

POPULAÇJ{O 
F A S E 

1970 1971 1972 1970 

ATAQUE 959.602 971.873 1.046.423 .5,55 

ATAQUE C/BORRIFAÇAO SUSPENSA 80.937 77.859 83.203 0,12 

N1'\O MAL~RICA** 562.181 551.028 571.678 0,02 

* lndices referentes ã Tabela 3. 
** Nesses dados estão 1ncluidos os munic;pios de Torres e Osório (RGS). 

~l 
FONTE: Relatório Anual SUCAM , 1972. 

IPA 

1971· 1972 

6,18 3,67 
• 

0,24 0,03 

0,07 0,02 

~-

N 
o 
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pelo potencial que representa para o reinício 

de transmissão, pelas favoráveis condições 

climáticas e ecológicas, pela ~resença do ve-. 
tor e pela ocorrência de surtos esporádicos -

nessa irea, que tem uma superfície de 8.772 

km 2 e estão ai incluídos 29 municípios com 

uma população em 1972 de 470.129 habitantes, 

teríamos então ampliada a zona de Bromélia-Ma 

liria nesse Estado para 28.427 km2• com 90 mu 

nicípios e uma população de · cerca de 

1.599.755 habitantes. 

A zona de Bromélia-Maliria neste Estado -e a 

mais representativa no território brasileiro, 

não só pela maior extensão como pelo aspecto 

sócio-econômico. Nela estão incluídos a Capi

tal do Estado, Florianópolis, todas as cida -

des de importância do Estado, com exceção de 

Lages, grandes centros industriais como Brus

que, Blumenau e Joinville, e portos de mar, -

como Itajaí e São Francisco. 

Toda a ire a malarigena do Estado praticamente 

se restringe ã zona de Malária-Bromélia. que 

e representada pelo chamado litoral catarinen 

$e. extensa faixa de terra limitada a oeste 

pelas Serras Geral e do Mar, que correm para

lelamente ao Oceano ~tlãntico. A região 11mi

trofe ao mar ê de modo geral baixa, com um li 

toral bastante recortado, com grandes praias, 

e algumas zonas mangueosas, a maior delas si

tuada ao sul, entre Laguna, Tubarão e Jaguar~ 

na. No sentido leste-oeste vamos encontrar 
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uma serie de serras de pequena altitude como 

as de Jaraguá. Itajal, T1jucas, Boa Vista, T! 

bole1ro e outras. formando v~rios vales, dos 

~ua1s, pa~a sua importância econômico-social 

e pela elevada incidência de malária, destaca 

-se o vale do rio Itajai. 
26 

Pinott1 e colo ,referindo-se a essa -area 

frizavam que na zona de Malária-Bromelia de 

Santa Catarina o problema era por demais com

plexo. tal a disseminação das bromelias pela 

extensa área acometida. Ai vamos encontrar 

florestas primárias, umidas. às vezes baixas~ 

outras vezes altas com mais de 30 m de altu -

ra, florestas secundárias, algumas com eleva

do grau de umidade, outras mais abertas rela

tivamente secas, matas e capoeirões, todas a

brigando um numero considerável de bromelias. 

Estas tambem abundam em áreas rochosas e ex . 

postas, fixando-se sob pedras e no próprio so 

10 e ate mesmo na areia das praias existem 

bromelias terrestres. 

Atualmente mesmo com a realização de todas as 

campanhas de desmatamento, desbromel;zação e 

depredação natural levada a efeito pelo homem 

na realização da colonização, a situação não 

e muito diferente, se bem Que florestas prim~ 

rias altas sejam raras, a disseminação de bro 

mel;as por todas as áreas, e em grande densi

dade ainda e muito frequente. 
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2.1.4. Estado do Rio Grande do Sul: 

n ãrea de Brome1ia-Malãria deste Estado com

preendia a~enas dois municípios, Torres e Osó 

rio, sit~ados no litoral norte, têm uma super 

ficie de 3.311 km2 e uma população estimada -

pela SUCAM para 1972, de 101.549 habitantes. 

(Vide Fig. 5). Para a CampanHa de Erradica

ção da Ma1ãria e mesmo para o antigo Serviço 

Nacional de Ma1ãria, essa era a ãrea de Brome 

lia-Malãria do Estado, e para melhor efeito -

tático na luta antima1ãrica, essa ãrea passou 

a pertencer ao setor Santa Catarina e não ao 

Rio Grande do Sul. Alguns autores, como Pinot 
26 30 

ti , Rachou e outros, restringem a área Ma-

lãria-Bromelia desse Estado apenas ao munici

pio de Torres. que dos dois e o mais seten- / 

triona1 do litoral. 

Atualmente essa ãrea ê considerada para efei

to de erradicação de Malãria como ~rea Não Ma 

lãrica e recentemente deixou de integrar o se 

tor Santa Catarina, a quem estã afeito o pro

blema da Malária-Bromelia na região, voltando 

a pertencer ao Setor Rio Grande do Sul, entr! 

tanto, pela presença do vetor e pelas favorã

veis condições ecológicas da região e de se 

esperar que seja realizada ai uma vigilância 

adequada a fim de que não se restabeleça a 

transmissão. 

BIBLIOTECA 
,ACUlDADE: DE SAODE POaIC4 
UNIVERSIDADE DE Solo PAULO 

SP • 8 
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Munic;pios: 

1 - Osório 

2 - Torres 

FIGURA 5 - Area de Brom~lia-Mal~ria no Estado do Rio. Grande do 

Sul (at~ 1968). 
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2.2. Incidência 

A zona de Bromelia-Malaria do Brasil era caracteriza 

da pela elevad~ endemicidade, cuja transmissão, emb~ 

ra pudesse ocorrer em qualquer epoca do ano,-dava-se 

de preferência no verão e no outono, com maior recru 

descimento em fevereiro e maio, e de modo geral, es

sa curva de morbidade estã diretamente relacionada -

com a alta densidade das Kerteszia. Atualmente, com 

exceção de determinadas ãreas de Santa Catarina, a 

transmissão tem sido sob forma de surtos esporãdicos. 

Tambem a malária a; sempre caracterizou por ser pre

dominantemente autóctone e embora a morbidade fosse 

muito elevada, a mortalidade quase sempre foi muito 

baixa ou mesmo nula. A; inicialmente ocorriam as 

três especies de plasmódios de malãria humana, o 

Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmo 

dium malariae. Por antigos estudos efetuados em San

ta Catarina (1943-1952), que aliãs era, e ainda e, a 

área mais representativa, tanto pela extensão, quan

to pela importância epidemiológica, ficou patente n! 

quela epoca o predom;nio do P.v4vax sobre o P.falci

parum. Por outro lado, o P.malariae embora em menor 

porcentagem que os demais, a; tinha elevados ;ndices, 

provavelmente os ;ndices mais elevados do pais, che

gando mesmo, em algu~as localidades do Estado de San 

ta Cata~na a ter predomin~ncia sobre as outras esp! 

cies (Rachou e Ferreira 29
• 1947). Atualmente a inci

dência e praticamente devida ao P.vivax. os raros C! 

sos de outras especies são quase sempre importados. 

Os vetores nessa zona são o A. (K.) cruzii e o A. 

(K.) bellato~, são de ampla distribuição em toda a 
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irea. O ~. (K.) homunculus era tido como vetor secu~ 

dário, com distribuição localizada em determinadas á 

reas do Estado de Santa Catarina, entretanto, atual-
. 

mente perdeu muito da importância epidemiológica. O 

A.cruzii tem distribuição geográfica mais ampla que 

o A. bellator, e encontrado em maior densidade nas 

áreas sombreadas, com florestas altas, densas e umi

das, o que o condiciona a maior incidência em áreas 

de bromelias ep;fitas; nessas áreas esse anofelino -

predomina de modo quase absoluto. O A. bellator embo 

ra tambem de ampla distribuição, ê encontrado em 

maior densidade na faixa litoranea propriamente dita, 

escasseando ã medida que nos afastamos do mar, pred~ 

minando nas regiões abertas, rochosas, de florestas 

baixas e relativamente secas, o que condiciona maior 

incidência dessa especie em ireas de bromelias rupe! 

tres e terrestres, embora nessas áreas tambem ocorra 

o A. cruz1i, às vezes em densidade quase igual ao 
28 

A. bellator (Rachou , 1958). 

Por outro lado, essas especies nesta área tem o com

portamento em linhas gerais semelhantes, são anofe1i 

nos de elevada densidade, acentuada domesticidade, ! 

tacando vorazmente o homem, tanto dentro quanto fora 

de casa, a qualquer hora do dia ou da noite, embora 

com preferências crepusculares. Na casa, pousa em 

qualquer tipo de dependência, orincipalmente nas par 
30 

tes mais altas das paredes e no teto (Rachou e col., 

1954). 
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2.2.1. Estado de São Paulo: 

A Malãria-Bromelia ocorria nessa área ou sob 

forma end~~ica, como em Cananeia, ou sob a 

forma de surtos esporãdicos, como os que oco r 

reram. ou ainda ocorrem em ãreas localizadas 

no litoral, na Serra do Mar, ou mesmo no pla-

nalto (Vide item 2.1.1.). 

A resDonsabilidade da transmissão nessa zona 

cabe ao A. cruzii e ao A. bellator. Nas loca-

11dades situadas na orla maritima verifica-se 

uma incidência simultanea dessas duas especi

es~ porem nos locais situados mais longe e 

particularmente no planalto só se observa a 
8 

presença do A. cruzii. Correa afirma* que 

nunca encontrou o A. bellator acima da cota 

200 na Serra do Mar e nem no planalto. Segun

do esse autor, tanto o A. bellator quanto o 

A. cruzii em São Paulo são pouco propensos a 

invadir os domicilios, sao mais encontradiços 

na periferia das casas. Existem fatores entre 

tanto que influem substancialmente, aumentan

do de modo notável a incidência domiciliar, -

como a proximidade das casas às matas e a me

nor ou maior intensidade de iluminação no in

terior dessas. 

De toda a área de Bromelia-Malária de São Pau 

lo, Cananeia, o município litoraneo mais meri 

dional desse Estado, sempre se destacou pela 

elevada incidência dessa enfermidade. A malã-

Voltou a confirmar recentemente em comunicação pessoal. 
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ria a; incidia endemicamente. a~~tando en

~~~~. per;odos epidêmicos de dezembro 8 

abril. Tam~ém se caracterizou por ser autocto

ne, apresentando raros caso~ importados, uma 

media de 10 por ano, e cerca de 99S desses ca-

50S eram Dor P. vivax ~ o restante por . , c~~ta 

dê p. falciparu~. A morbidade ating1u em deter 

minados anos, como em 1"941 ~ 1945 percentagem 

superior a lOS da população, entretanto a mor

talidade quase sempre foi nula, pois a maioria 

dos ca~os eram caracterizados por sua benigni

dade. 

Dev1do a persistência da transmissão apesar da 

aplicação de DDT desde 1948 e de DOT e BHC a 

partir de 1955, Cananeia ficou considerada co

mo ãrea problema e se passou a pensar em trans 

missão extradomiciliar. Entretanto, a partir -

de 1959 com a instalação da Campanha de Erradi 

cação da Malãria (CEM) e portanto, a aplicação 

dos métodos de erradicação, inclusive, o trat! 

mento quimioprofilãtico coletivo, a situação -

foi gradativamente se modificando, o numero de 

casos autóctones de 120 em 1960 caiu para zero 

-em 1964, tendo nesse ano, no mes de abril, si-

do c~nsiderada como interrompida a transmissão 
21 

em Cananeia (Guarita & Costa ,1965/66). 

Entretanto, em todo o Estado a partir de 1966, 

devido a ocorrência de foco~ situados particu

larmente em ãreas na fase de Consolidação. o 

numero de casos autóctones voltou a aumentar -
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6 
(Correa & Alves, 1969). De fato, atualmente 

a zona de Bromelia-Malãria de São Paulo, to

da ela em fase de Consolidação, tem apresen

tad~ um cfescente indice de transmissão, en

tretanto. essa transmissão se refere a focos 

bem definidos, abrangendo localidades isola-
9 

das ou grupo de localidades vizinhas (Costa) 

(Vide Estado Atual e Erradicação, Item 2.3.1). 

2.2.2. Estado do Paraná: 

São antigas as evidências de transmissão de 

malãria por Kerteszia nessa ãrea. Jã em 1904. 
19 

Galli-Valerio encontrou em exemplares de 

Anopheles lutzii (= A. (K.) cruzii) cistos -

arredondados semelhantes a oocistos, em mat! 

rial enviado das proximidades de Paranaguã • 

Se bem que, pelo menos por algum tempo, não 

se tenha dado muito credito a tal fato, e in 

conteste que essa foi a primeira vez que se 

citava Kerteszia naturalmente infectada por 

plasmõdio de malãria. 

Posteriormente, em 1942, tambem em Paranaguã. 
1 .; Amaral encontrou um lndice ooc stico de 

0,7 S para o A. cruz;f (307 exemplares exa

minadOS) e indice ooc;stico de 0,2 S para o 

A. bellator (444 exemplares examinados). 

Ainda em Paranaguã, em 1943, Coutinho, Ra-
1 1 

chou e Ricciardi encontraram um indice 0-

oc;stico de 5,80 S para o A. be11ator (69 e

xemplares examinados) e um índice oocistico 

de 33,331 para o A.cruzi1 (~ exempl~res exa

minados). 



.30. 

Outp8S evidências, comuns aos transmissores -

A. cruzii e A. bellator nas outras ãreas fo -

ram tambem al verificados, como a maior pref! 
~ 

rência para os anofelinos sugarem no ambiente 

extradomiciliar e peridomici~art porem, inv~ 

dindo as casas para sugarem pessoas no inte -

rior das mesmas, a acentuada antropofilia, in 

clusive diurna, etc. 

Com a instalação da Campanha de Erradicação -

da Maliria se intensificou a luta antimalãri

ca nesta ãrea. Jã em 1967, toda a ãrea se en

contrava em fase de Ataque, e se planejava 

passar para a fase de Consolidação no segundo 
3 

semestre de 1970 (Brasil. 1967). Entretanto, 

tal não ocorreu, e em 1971 esta ãrea foi clas 

sificada como em fase de Ataque a Curto Pra -

zo, ou seja, uma das ãreas com Malãria-Respo~ 
32 

siva (Reunião de Diretores , 1971), e as 

perspectivas diante das outras ãreas nas mes

mas circunstâncias, eram boas, pois o Tndice 

Parasitãrio Anual (IPA) era menor que 20
/00 Y 

enquanto que em Santa Catarina nas mesmas con 

dições o IPA estava entre 2 e 10 0/00 • 

2.2.3. Estado de Santa Catarina: 

A Bromelia-Malãria em Santa Catarina não e a

penas um problema de malãria rural ou silve! 

tre como das plantações de cacau da Ilha de 

Trinidad ou da Serra do Mar em são Paulo. Pe

la proximidade das cidades às matas e flores-
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tas e pela grande disseminação das bromélias 

dentro das próprias ãreas urbanas, o proble

ma em Santa Catarina e tambem um problema de 

malãria urbana. A densidade de bromelias nes 

sa ãrea e enorme, elas são encontradas nao 

-so nas florestas, nas matas, na zona rural, 

como nas cidades, em ãrvores, mourões de ce! 

cas, palmeiras isoladas, sobre muros e telha 

dos de casas, no chão e sobre pedras. (Ra-
28 

chou ). 

De fato a transmissão ai estã muito ligada -

ao meio ambiente natural, o homem nesta ã 

rea, pelas próprias condições de cultura, de 

trabalho, de habitação e pelas prõprias con

dições ecológicas da região, estabeleceu um 

tal contato com a natureza, ou talvez a natu 

reza, pela exuberância na região, tenha con-

seguido estabelecer um tal contato com o ho

mem, que a transmissão passou a fazer parte 

de um ecossistema "quase" silvestre, mesmo -

quando situada nas áreas urbanas, suburbanas 

ou rurais, onde o homem passou a representar 

a fonte de infecção e o próprio reservatório 

silvestre. 

Ai ocorre uma transmissão endêmica claramen

te estacional, a maior incidência se dã nos 

finais do verão e principios do outono. 

Os mosquitos responsiveis pela transmissão -

nessa ãrea são o Anopheles (Kerteszia) cru -

zii como vetor principal e os A. (K.) bella

tor e A. (K.) homunculus, eram tidos como ve 
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tores secundãrios, estas especies ai tem sido 

encontradas naturalmente infectadas, sao fre

quentes em alta densidade, tem uma acentuada 

domesti~idade e tem considerãveis hãbitos an

tropõfilos. Ai o A. cruz;; e o A. bellator 

tem ·em termos gerais as mesmas caracteristi -

cas de distribuição que em toda a área de Bro 

melia-Malãrla brasileira, isto e, o A. cruzii 

tem uma distribuição mais ampla, ê encontrado 

em maior densidade nas regiões mais para o i~ 

terior, que possuem florestas mais altas,mais 

densas e mais úmidas, embora seja tambem en -

contrado no litoral em densidade igualou qU! 

se igual ao A. bellator, enquanto este último 

só e encontrado em densidades elevadas aí no 

litoral, que se caracteriza por regiões aber

tas,rochosas, de florestas mais baixas e rela 

tivamente mais secas. 

Quanto ao A. homunculus, tinha sua presença -

assinalada em Blumenau onde era considerado -

vetor, e mais em Brusque, Camboriú, Palhoça , 

São Jose, Indaial, Guaramirim, Nova Trento e 

Turvo. E considerado um mosquito mais silves 

tre que o A. cruzii, e sendo mais exigente 

que este mosquito era encontrado em maior den 

sidade nas regiões de matas altas, densas e 

úmidas. Em Blumenau este anofelino por mais -

de uma vez foi encontrado naturalmente infec

tado (Vide Tabela 5). Entretanto, atualmente 

na região de Blumenau em particular, e em al

gumas outras em geral, esta especie perdeu a 
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TABELA 5 - Tndices de infecção natural de especies de anofelinos do Subgênero Kerteszia e número 
de exemplares examinados por diversos autores, em diferentes anos, em localidades do 
Estado de Santa Catarina. 

LOCALIDADE 

BLUMENAU 

BLUMENAU 

BRUSQU E 

CAcupE PEQUENO 

CALDAS DA IMPERATRIZ 

FLORIANOPOlIS 

FLORIANOPOLIS 

GUAPORANGA 

JOINVILE 

SUBIDA 

ANO ESP'ECIE INDICE 

1943 IA.homunculus? looc;stico = 4,3% 

1944 IA.homunculus? looc;stico z 1,8% 
esporozo;tico = 0,8% 

1944 IA.cruzi; ooclstico = 1% 

1944 IA,cruz;i oocistico = 1,7% 
A,bellator ooclstico = 1,3% 

1943 jA.cruz;i 

1943 A.cruz;; 
A.bellator 

1944 IA.cruz;; 

A.be11ator 

1954 I A. cru z i; 

1945 IA.cruz;; 

1944 IA . cruz; i 

ooc;stico = 1,4% 

esporozoltico = 16,7' 
esporozo;tico = 3,~% 
ooclstico = 0,9% 

ooclstico z 0,5% 
esporozoitico = 0,7% 

esporozoitico = 0,8% 

ooclstico = 1,3% 

oocistico = 1.7% 

NQ EXEMPL. 
EXAMINADOS 

22 

168 
168 

801 

57 
77 

292 

6 
34 

107 

398 
300 

258 

82 

120 

AUTOR(ES) 

Rachou & R!~ciardi 
(in Rachou, 1946) 

27 
Rachou , 194<6 

27 
Rachou ~ 1946 

27 Rachou , 1946 

Coutinho e cOl:o, 1944 

Rac hou2 ~ 1946 

R a c h o u2 
7, 1 9 46 

Rachou27
, 1946 

Bustamante'" 1959 

Rachou27
, 1946 

Rachou27, 1946 w 
w 
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importãncia epidemiológica. Provavelmente de

vido aos constantes desmatamentos nesta re 

gião, esta espécie foi paulatinamente sendo 

substitulda pelo A. cruz;i, e hoje em dia sua 

densidade é pequena, não sendo portanto ex- I 

pressivo ai seu papel na transmissão. Em alg~ 

mas outras ãreas entretanto, como Nova Tren -
31 

to sua presença ainda e encontrada em densi 

da de considerãvel. 

Alem do A. homunculus, tanto o A. cruzii como 
• 

o A. bellator foram encontrados naturalmente 

infectados em diversas localidades do Estado. 

(Vide Tabela 5). 

Tanto o A. cruz;; quanto o A. bellator não 

obstante todos os meios de luta empregados 

nestes ultimos anos, são ainda presentes em 

alta densidade em muitas localidades, dentro 

de suas respectivas ireas de distribuição. C~ 

mo em São Francisco do Sul, por exemplo, onde 

o A. cruzi; não sõ e encontrado em alta densi 

dade, como é praticamente a espécie dominante 

no ambiente extradomic1liar sugando prontamen ... 
te o homem nestas condições (Vide Tabela 6) • 

Sua frequência intradomicil;ãria também ê bas 

tante elevada, se bem que não possamos estab! 

lecer relação com a Tabela acima citada, pod! 

remos verificar pelos dados fornecidos na Ta

bela 7 a alta frequencia com que esses mosqui 

tos invadem as casas, a predominância dessa· 

espéCie nesse ambiente e a presteza com que -



TABELA 6 - Horas trabalhadas, anofe1inos capturados e densidade anofe1ica, em capturas noturnas* extradomi. 
ciliãrias, com isca humana, em localidades de municipios de Santa Catarina, segundo epocas do p! 
riodo janeiro de 1972 a julho 1973. 

NQ DE CAPTURAS QUANTIDADE DE ANOFELINOS CAPTURADOS LOCALI-
MUNIClpIOS EpOCA DADES HORAS A. A. TRABA- NQ OUTROS TOTAL 

LHADAS TRABALHA oftusii beZZatoft DAS 

AGUAS MORNAS nov/dez.1972 2 7 14 :00 380 - 226 606 . • 
BALNE~RIO CAMBORIU abr/dez.1972 1 163 316:30 816 861 27 1704 
BALNE~RIO CAMBORIU jan. 1973 1 12 18:00 146 113 4 263 
S~O FRANCISCO DO SUL jan/dez.1972 5 1116 2178:10 50112 4 64 50190 
S~O FRANCISCO DO SUL jan. 1973 8 40 76:30 4698 1 - 4699 
S~O FRANCISCO DO SUL abril 1973 8 158 293:00 12660 - 283 12943 
S~O FRANCISCO DO SUL julho 1973 11 93 186:00 3097 - - 3097 

-~--- - ~~ ~-~ ~ - ~~~. ~ ---- -~----_. ~~ 

* Capturas iniciadas no crepúsculo vespertino, geralmente no horãrio entre 17:30 e 18:30h. 
** Densidade Anofelica· nQ de Kefttessia (oftuzii + beZZatoft) capturados 

Total de horas trabalhadas 
FONTE: RelatSr10 Anual SUCAM 31

• 1972. 

DENSIDADE 

ANOFELICA* 

27.6 
5.3 

14.4 
23.0 
61. 4 
43.2 
16.6 

lo 

w 
U'I 
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esses mosquitos picam as pessoas dentro de ca 

sa. Ainda que muitos deSses mosquitos perman! 

çaM algum tempo dentro da casa, como podere -

mos ver n~ Tabela 7, pelo numero de exempla -

res capturados nas paredes, teto, móveis e 

roupas, um numero considerãvel desses mosqui-
28 

tos entram, picam e saem (Rachou ), e isso -

em parte, pOde ser confirmado na Tabela cita

da pelo pequeno numero de mosquitos ingurgit! 

dos encontrado nos locais de repouso da casa. 

Nessa irea, pelo trabalho desenvolvido roti -

neiramente pela Campanha de Erradicação, tem 

se verificado ai a alta suscetibilidade des

ses mosquitos ao OOT, não se observando. ate 

agora, a menor resistência, ou mesmo tolerân-

cia desses anofelinos ao inseticida utiliza -

do. 

2.2.4. Estado do Rio Grande do Sul: 

Os dados existentes na literatura a respeito 

da ãrea de Bromelia-Malãria neste Estado, são 

praticamente inexistentes; pouquíssimos trab! 

lhos realizados na irea de Santa Catarina fa

zem referência ao serviço desenvolvido em ter 

ritôrfo gaúcho. Entretanto, como no aspecto -

geral os munic;pios de Torres e Osório ofere

cem praticamente as mesmas condições ecolõgi

cas e epidemiológicas, poder-se-i considerar 

aqui os aspectos de Santa Catarina, particu -

larmente o aspecto dos municípios situados no 

litoral sul. Isso poderã ser melhor observado 



TABELA 7- Horas trabalhadas, anofe11nos capturados e densidade anofe11ca, em capturas noturnas* 
intradomici1iãrias com isca humana e segundo local de repouso, em uma localidade do 
municlpio de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, em epocas do periodo de 
julho de 1972 a julho de 1973. 

CAPTURAS QUANTIDADE DE A.CRUZII CAPTURADOS 
DENSI-

"" 

HORAS LOCAIS DE REPOUSO ISCA DADE 
~POCAS TRABA 

N9 LHA -:- PAREDE TETO MOVEIS ROUPAS HUMA TOTAL ANOFt-
DAS -

I V I V I V I V NA LICA ** 

Jul/dez.1972 32 64:00 2 55 19 527 - 15 - 2 795 1415 22.1 

Jan. 1973 2 4:00 2 7 13 41 - - - - 73 136 34.0 

Abr. 1973 20 40:00 4 14 47 84 8 1 - - 196 354 8.8 

Jul. 1973 12 24:00 - 3 2 20 - 1 - - 43 69 28.0 

T O T A L 66 132:00 8 79 81 672 8 17 - 2 1107 1974 14.9 

* Capturas iniciadas no crepúsculo vespertino, geralmente no horãrio entre 17:30 e 18:30h. 

** O.A. = A.cruaii 
Total horas trabalhadas 

I ~ ingurgitados 

v • vazios 

FONTE: Relatório Anual SUCAM31~ 1972. 

w ..... 
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em um trabalho sobre delimitação ecológica das 
34 

Kerteszia nessa região (Veloso e colo • 1956). 

onde se pode verificar a uniformidade ecológi

ca da ãr~a desses munic;pios com o resto da á

rea de Bromélia-Malária. particularmente é re 

ferente ã Santa Catarina. 

A transmissão a; jã há algum tempo ocorria em 

surtos esporádicos e a responsabilidade cabia 
13 

ao A. cruzii e ao A. bellator (Ferreira , 
» 

1964). 

Em 1968 esta area foi declarada como não malá

rica pela Comissão de Avaliação, composta de 

membros da Organização Mundial da Saude / Ofi

cina Sanitária Panamericana, da Superintendên

cia da Campanha de Erradicação da Maliria e do 

Setor Santa Catarina, entretanto, mesmo assim 

os trabalhos de rotina da erradicação do setor 

Santa Catarina prosseguiram a; ate agora, em 

1973, quando esta área voltou a pertencer ao 

setor Rio Grande do Sul*. 

2.3. Estado atual e Erradicação 

A Campanha de Erradicação da Malária no Brasil foi 

legalmente criada em 1965, pela Lei nQ 4709 de 28 de 

junho desse ano. Embora já estivesse instalada e vi

esse funcionando desde 1958. por força dos Decretos 

nQ 14.494/58 e 43.174/58 e posteriormente pelo Decr! 

to nQ 50.925/61, que passaram a integrar a estrutura 
3 

legislativa desse Serviço (Brasil • 1967). 

* Comunicação pessoal do Dr. Antonio de Deus de Oliveira Mel 

lo, Chefe do Setor Santa Catarina da SUCAM. 
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o Plano de Erradicação de 1958 foi o primeiro esfor

ço a partir da adesão do Brasil ao prôgrama cohtine! 

tal de Erradi9ação da Malária orientado pela Oticina 

Sanitária Panamericana e Organização Mundial da Saú

de. Elaborado em fins de 1957, esse plano pre-estabe 

lecia um escalonamento de áreas, de tal sorte que, -

em 1967 se declarasse erradicada a malária no Brasil. 

P~rem. desde sua implantação em 1958, o Plano de Er

radicação da Malãria evoluiu irregularmente, havendo 

necessidade de reajustá-lo com mais frequência do 

que seria de desejar. Uma anãlise breve da situação 

inicial da Campanha no Brasil indicaria três etapas 

caracter;sticas: a la. em 1958, com a criação do Pl~ 

no de Erradicação; a 2a. em 1961, com a reformulação 

do Plano e a criação do Plano de Eaergência; e final 

mente a 3a. em 1965, com a elaboração do Plano Nacio 

nal de Erradicação da Malária, que profundamente mo

dificou o escalonamento operacional do Programa (Bra 
3 

si1. 1967). 

Em janeiro de 1966 praticamente a Campanha de Errad! 

cação estava instalada em todo o território nacional, 

dos 25 Setores (Estados, Territórios OU ~reas espe -

ciais), 9 ji se encontravam em Erradicação propria -

mente dita, e 15 em fase preparatória. Deste total • 

uma população d~erca de 46i estava em irea Não Ma

lirica, 27% em área de Fase Preparatória, 20S em Fa

se de Ataque, 3% em Fase de Consolidação e 4% em Fa

se de Manutenção, excluindo a população do Estado de 

São Paulo, cUjo programa desde o inicio ficou a car

go do Governo Estadual. 
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Em São Paulo, a Camoanha de Erradicação foi instala

da em 1958 e ficou em fase Preparatória durante esse 

ano e 1959. Em fevereiro de 1960 teve inicio a fase 

de Ataque na maioria dos municipios maliricos~ Em j~ 

neiro de 1965, após prévia avaliação realizada por 

membros da OPS/OMS e do Serviço de Erradicação da Ma 

1ária e Profilaxia da Doença de Chagas (SEMPDC), fo-

ram suspensas as operações de rociado na grande mai~ 

ria dos ~unicipios do Estado, ficando essas ãreas no 

que atualmente e chamado de fase de Ataque com Sorri 

fação Suspensa. Durante os anos de 1967 e 1968 essas 

áreas com rociado suspenso entravam oficialmente na 
_ 6 

fase de Consolidaçao (Correa & Alves, 1969). 

Quanto ã área de Bromelia-Malãria do Brasil, parte -

está situada sob jurisdição do Governo Estadual (São 

Paulo) e parte sob jurisdição do Governo Federal (P! 

ranã. Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 

Embora em principio, pelas próprias condições geográ 

ficas e climáticas essa área tenha uma determinada 

uniformidade, por outro lado pelas condições ooliti

cas, sociais e ate mesmo ecológicas essa área tem ca 

racteristicas próprias para cada região. 

[ certo que não pudemos dispor de dados sobre o esta 

do atual da erradicação no Estado do Paranã. Entre -

tanto, foram obtidos dados ineditos referentes a São 

Paulo e a Santa Catarina, estes ultimos englobando -

tambem a pequena ãrea de Bromelia-Malária do Estado 

do Rio Grande do Sul, e nodemos assim estabelecer re 

lação entre duas áreas de Sromelia-~alãria em dife -

rentes estágios de erradicação. Uma. a de São Paulo, 

cujo serviço de erradicação ~uase que já alcançou os 

J 
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objetivos propostos, e outra, a de Santa Catarina, -

não obstante o trabalho tenaz desenvolvido ali, ain

da falta uma razoãve1 distância a ser percorrida. Po 

demos verificar porém, que tanto em uma ãrea como em 

outra, o espectro da transmissão ameaça levar ao fra 

casso todo um trabalho realizado. 

2.3.1. No Estado de são Paulo: 

Em São Paulo a Campanha de Erradicação da Ma

lãria foi instalada em 1959, e na Região da 

Baixada Litoranea (SR-2) a fase de Ataque foi 

iniciada em 1960, entretanto, tal trabalho de 

inicio não atingiu toda a ãrea de Bromelia-Ma 

lãria. Como jã vimos (Item 2.1.1.) dos 23 mu

nicipios dessa Regional, apenas 9 estão, ou 

estiveram incluidos na ãrea de Bromélia-Ma1ã

ria. Entre esses, Cananeia e Iguape sõ passa

ram a ter Cobertura Integral em 1962; em Igu! 

pe a transmissão era devida ao A. (N.) albi -

tarsis domesticus e portanto não se enquadra~ 

do dentro da ãrea de Bromelia-Malãria, mas De 
'-

la proximidade de Cananeia e pelos problemas 

de transmissão, quase que oferecia as mesmas 

perspectivas para o plano de erradicação. 

Em fins de 1964 praticamente todos os municl

pios da Baixada Litoranea originalmente malã

ricos estavam em fase de Consolidação, entre

tanto Cananeia e Iguape se encontravam ainda 

em fase de Ataque. Em 1967 a Comissão de Ava

liação formada por representantes da Oficina 

Sanitãria Panamericana e da Organização Mun -
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dial da Saude (OPS/O~S) e da Campanha de Erra

dicação da Malária (CEM), recomendou que ape -

nas Ca~aneia permanecesse em fase de Ataque. -

dada a proximidade do municfpios de ~uara~ueç! 

ba, Estado do Paranã, onde não havia ainda si

do conseguida a interrupção da transmissão ma

lãrica. Em 1971 entretanto, a Comissão de ~va

liação composta de elementos da OPS/OMS, do M! 

nisterio da Saúde e da SUSAM, entre outras re

comendações, sugeriu que Cananeia passasse pa

ra fase de Consolidação. e que Itanhaem, Perui 

be e Juquiã, entre outros municlpios permane -

cessem em fase de Consolidação e que Ubatuba e 

Ilhabela entre outros, passassem para a fase -
_ 9 

de Manutençao (Costa, 1973). 

Em agosto de 1973 em uma reunião na SUSAM, o 1 
9 

Engenheiro Flãvio Costa , Diretor do SR-2, a-

presentou um Relatõrio sobre a situação da ma· 

lãria na Baixada Litoranea, mostrando que devi 

do ao crescente numero de casos autõctones (Vi 

de Tabela 8). a transmissão naquela região po

derá ser restabe1ecida. se medidas adequadas -

não forem tomadas. 

Se bem que na Tabela 8 estejam considerados to 

dos os casos de malãria, tanto os de transmis

sao por Kerteszia (8romelia-~alãria), como as 

de t~ansmissão por A. aquasalis ou por A. a1 -

bitars;s domesticus, a situação não e muito di 

ferente se examinarmos o numero de casos autõc 

tones somente da área de Bromelia-Malária (18-
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TABELA 8 Casos autóctones e não autóctones de malária, 

de 1968 a 1973, na SR 2, Estado de são Paulo. 

CASOS 
AUT~CTONES NJ{O AUTClCTONES DE A N O MALJtRIA 

NQ % NQ 

1968 19 04 21 ,05 15 

1969 96 76 79,15 20 

1970 35 23 65,71 12 

1971 20 14 70,00 06 

1972 70 60 85,35 10 

1973* 21 13 61,90 08 

TOTAL 261 190 72,75 71 
- --

* Dados ate julho. 

Autóctones = casos autóctones e introduzidos. 

Não autóctones = importados, induzidos e recardas. , 
FONTE: COSTA,F.D.A. , 1973. 

% 

78,95 

20,85 

34,29 

30,00 

14,65 

38 t 1 O 

27,25 

,f.Io 

w 



.44. 

bela 2). Por outro lado, na Tabela 8, como os 

casos r~e~idos são de re~ião de Saixada Lit~ 

ranea (SR-2), não estão inclu;dos a; os casos 
~ 

de malãria de Juquitiba que não pertence a e! 

sa região e sim a região do Grande São Paulo 

(SR-l). 

Em todos os municípios referidos na Tabela 2, 

a transmissão e tida como exclusiva por!!! -

teszia, com exceção de Peruibe, onde juntamen 

te com Kerteszia, a transmissão tambem ê fei

ta por A. aguasalis, particularmente nas loca 

lidades situadas na orla marftima. Entretahto 

nessa Tabela, praticamente todos os casos de 

maliria referentes a Peruibe, encontram-se em 

localidades situadas mais para o interior, co 

mo Aldeia dos lndios,Fazenda São Francisco, -

Fazenda Santa Izabel, etc., o que nos autori

za a considerá-los como veiculados por Kertes 

Assim como nessa Tabela foi tomado o resulta-
_ 17 

do do censo de 1970 (Fundaçao IBGE ,1971)-

como valor de referência, fêz-se estimativa -

do total da população para o Estado de São 

Paulo usando-se taxa de crescimento de 3,3% ! 

nual entre 1968 e 1972. De 1972 a 1973 usou -

se taxa de 3%, de acordo com instruções da SU 

SAM. Aplicou-se então em cada ano, para cada 

municfpio. a respectiva percentagem de popul! 

çao que ele mantinha em 1970 em relação ao t~ 

tal do Estado. 

Em resumo, pela anãlise dos dados da Tabela 2 
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verifica-se que estã ocorrendo um aumento gr! 

dual d4 ~úmero de easos autõc~ ~que'a re 

g1~. E a situação torna-se mlf~ gTave se a-

te~tarmos para o fato de que alguns desses fo 

cos se instalaram em municl~1os con~;dwra4os 

"não malãricos". como Itariri, Miracatu e Pe-

dro de Tol~o. Contudo. a situação ainda -e 

peTfe1tamente controlável, pois I totalidade 

dos casos aut~tones se referem a focos bem 

definidos, abrangendo localidades isoladas ou 

grupos de localidades vizinhas. Se medidas a

dequadas entretanto, não forem tomadas, lndi

ces de diflci1 controle serão atingidos, a 

nao ser que se chegue a medida extrema de pa! 

sar mun1clpios ora em fase de Consolidação, -

para fase de Ataque. o que representaria em 

última anãlise, uma falência total de todo o 
- 9 programa ja executado (Costa, 1973). 

2.3.2. No Estado de Santa Catarina: 

A erradicação da maliria em Santa Catarina 

foi iniciada em 1962. quando. de acordo com 
2S 

Martinez-Pa1acios (1967). se iniciava a ter· 

ceira etapa da luta antima1ãrica naquela ãrea. 

A primeira etapa. segundo esse autor. compre

ende o perfodo entre 1943 e 1948, e a segunda 

etapa o perfodo de 1949 a 1961. A primeira se 

caracteriza pelas medidas de Ataque que con -

sistiam quase que exclusivamente na desbrome

lização e desmatamento, sendo que a ação des

ta Campanha se limitava ã proteção de pequeno 
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numero de localidades, as de maior incidência 

naquela epoca. ~ caracteristica da segunda e

tapa e~a a de ter um carãter mais geral, po -

dendo fazer chegar os beneflcios da aplicação 

domiciliãria de inseticida e da distribuição 

da droga antipaludica a praticamente todos os 

municlpios então considerados malãricos. 

No inicio da Campanha de Erradicação da Malã

ria (CEM), Santa Catarina ficou catalogada c~ 

mo ãrea em fase de Emergência ou de Pre-erra

dicação, e de acordo com os planos da CEM pe! 

sava-se começar em 1965 a cobertura de inset! 

cida. Entretanto, o fracasso deste trabalho -

foi de tal monta que se teve de voltar ã fase 

inicial, permanecendo nestas condições ate 
25 

1967 . E devido particularmente, a problemas 

tecnico-administrativos não se tem conseguido. 

ate o momento, estabelecer uma regularidade -

na cobertura integral. Em 1972, por exemDl0,

foram borrifados com DDT, 90.959 predios, co~ 

preendendo 1.359 localidades e 60 municipios. 

tendo sido registrado uma pendência de 53.469 

predios, o que dã um percentual de pendênCia 

de cerca de 37~t das quais uma grande parte 

e devido ã recusas. Por outro lado não foi 

posslvel naquele ano completar a cobertura in 

tegral, tendo sido deixado de ser visitados -

11.409 predios, correspondendo a 169 localid~ 
~ _ 31 

des e 9 municlpios (Relatorio Anual SUCAM • 

1972). 
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31 
Em 1972 no Setor Santa Catarina foram exam; 

nadas 35.042 lâminas e constatado um total de 

3.822 ~asos de malária, o que resultpu um 

IPAade 2,23 0/00, um IAESb de 2,04 o/c e um 

ILpc de 10,90 o/r. Examinando-se a Tabela 9, 

pode-se notar que de 1970 a 1971 houve um au

mento do indice IPA. que todavia, diminuiu em 

1972. atingindo um valor menor do que aquele 

apresentado em 1970. 

Em Santa Catarina embora o grande problema da 

transmissão resida na área considerada como -

de "Ataque" (Vide Item 2.1.3.), a transmissão 

não deixa de estar presente tambem, sob forma 

de surtos esporádicos nas outras duas áreas • 

"Ataque com Borrifação Suspensa" e "Não Ma1á

rica" (Vide Tabelas 3 e 4). Pela análise dos 

dados dessas Tabelas, poderemos verificar que 

em 1972, na área de Ataque, 11 municlpios(21%) 

apresentaram um Tndice Parasitário Anual aci

ma de 100 /00, correspondendo esse conjunto de 

municípios a uma população de 115.559 habita! 

tes. Chamamos a atenção tambem para municípi

os como Nova Trento, São Francisco do Sul, 

Luiz ~lves e Garuva que registraram naquele -
o o ano um IPA de 58,34 /00, 33,60 100, 23,46 -

a) IPA • Tndice Parasitãrio ~nual = lâminas fositivas x 1000 
popu açao 

b) lhES • lndice Anual de Exames = lâminas examinadas 
de Sangue populaçao x 100 

c) ILP • lndice de lâminas positivas = 1âTinas pos]tivas x 100 
1amlnas examlnadas 

BIBLIOTECA 
r"CULDALE Df SAÚDE P( 
UNIVERSlDAnr: nr- ~._ 



TABELA 9 - População, lâminas examinadas, lâminas positivas e Indice Para
sitãrio Anual (IPA)~ Indice Anual de Exames de Sangue (IAES) e 
Indice de Lâminas Positivas (ILP), na ãrea de Brome1ia-Malãria 
do Estado de Santa Catarina, de 1970 a 1972. 

LAMINAS INDICES 
ANO POPULAÇ1l:0 * 

EXAru NPIDI\S POSITIVtl.S IPA %0 I.t\. ES % I LP % 

1970 1.602.720 52.608 5.229 3,34 3,30 9,94 

1971 1.600.760 40.575 6.646 4,15 2,53 16,38 

1972 1.701.304 35.042 3.822 2,27 2,06 10) 91 

------

* Obtida a partir da Tabela 3. 

FONTE: Relat5rio Anual SUCAM 31
, 1972. 

. • 
--

• 
.r.=o 
co 
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0 /00 e 20,12 0/ 00 respectivamente. 

Apesar de nos municípios de Jacinto Machado e 
~ 

Praia Grande ter sido usado "Ataque com dro -

gas" (Tratamento radical: primaq"ina + c10ro

quina), i licito inc1ul-los no grupo "Ataque 

com Borrifação Suspensa", pois que as situa 

çoes para efeito do nosso trabalho são seme -

lhantes. 

o tratamento radical no Setor Santa Catarina 

foi empregado tambim nas localidades com ILP 

abaixo de 5%, e em 1972 foram conc1uidos um 
31 

total de 2.192 casos (Relatório Anual SUCAM ), 

A investigação epidemiológica atualmente -e 

realizada ai, levando em consideração as prio 

ridades para "~rea nio mal~rica com informa -

ção", "Ataque com Borrifação Suspensa", muni-

c;pios de "Baixa positividade" elou núcleos 

urbanos ou outras localidades, com ou sem 

"Barreiras Suspensas de Borrifação", ji que -

todos os casos são praticamente por P. vivax, 

nenhum caso por P. malariae e raríssimos ca -

sos de P. falciparum. Nestes últimos dez anos, 

por exemplo, foram registrados apenas 7 casos 

por P. fa1ciparum (1 em 1964, 3 em 1966, 1 em 

1970 e 2 em 1971). Na Tabela 10 verificamos -

que, nestes ultimos dez anos, o número de ca

sos de malária vem diminuindo gradualmente. -

se bem que em 1970 e 1971 tenha havido um a

criscimo, em 1972 voltou a cair a valores me

nores ainda não registrados antes. Por outro 

lado, em 1973, tendo sido considerado apenas 



TABELA 10- Numero de casos de malária no Estado 

de Santa Catarina, no período de 1963 
~ 

a 1973. 

A N O NQ DE CASOS 
DE MAL1':RIA 

1963 20.341 

1964 12.356 

1965 10.106 

1966 9.022 

1967 7.825 

1968 7.367 

1969 4.759 

1970 5. 187 

1971 6.647 

1972 3.813 

1973 * 3.571 

* ate 1Q julho. 

08S.: Praticamente todos os casos sao referentes 

a P.ViViX, neste período ocorreram apenas 

7 casos por P.falciparum e nenhum por ~ 

1ariae. 

FONTE: Relatório Anual SUCAM
3 ! 1972. 

.50. 
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mei~ ~o, o numero de casos quase que ji atin 

g1u o de 1972; como a maior parte da incidên

cia ocorre justamente no primeiro se~t~. -

nao se espera que 1973 ultrapasse 1972. 

Nessa irea. alem dos trabalhos de rotina de 

Erradicação. tem sido utilizados antigos meto 

dos de luta antimalãrica; antes bastante di

fundidos naquela regiio. que são a desbromel! 

zaçao e o desmatamento. e atualmente são con

siderados como trabalhos especiais. A desbro

melização tem sido feita na cidade de São 

Francisco do Sul; em 1972 foram destruídas 

2.00D.874 bromelias, sendo ~1~~~'4 por 

~ desbromelização m&4Ual e 1.082.080 pela a

pl1ca~io de Arseniato de Cãlcio. Quanto ã de! 

br~e11zaçio química. foi utilizada experime! 

talMente em uma irea restrita e segundo a SU

CAM, ofereceu excelentes resultados, pois en

quanto que, pelo met~do manual, a media diã -

ria por guarda foi de 822.2 bromelias destrui 

das. utilizando-se 5,2 homens/dia. pelo meto

do do Arseniato de CálCiO. a media diária por 

guarda foi de 6.148,0 bromelias destruídas. ! 

tilizando-se 3.8 homens/dia, concluindo-se 

que a aplicação química tem um rendimento se-

A 31 1 . te vezes maior. Por outro lado a sue M exp l 

ca que como a aplicação e focal por meio de 

bomba Hudson (as mesmas utilizadas no rocia -

mento) utilizando uma solução aquosa de Arse

niato de Cálcio em uma concentração de 4,251. 

e reMota a contaminação das fontes de abaste-
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cimento de ãgua e a intoxicação do operador. 

O desmatamento foi iniciado no ano passadG • 

com autorização do Instituto Brasileiro de 

-Desenvolvimento Florestal (IBDF) em uma area 

na localidade de Barra de Camboriu, no muni

c;pio Balneãrio de Camboriu (Relatório Anual 
31 

SUCAM ,1972). 
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3. CONCLUSOES 

Perspectivas atuais do problema Bromelia-Malãria no Bra-

silo 

A luta antimalárica nesta área vem se desenvolven 

do, de uma maneira ou de outra, hã bastante tempo. Mas, foi 

somente com a implantação dos Planos de Erradicação da Malã 

ria que se tem conseguido de fato resultados mais compensa

dores. 

Em valores absolutos ê pouco expressivo a redução 

da zona de Bromelia-Malãria brasileira, considerando-a des

de os primeiros estudos levados a efeito ai, particularmen

te os da decada de 1940. Isso porque, provavelmente por ca

rência de informações muitas ãreas deixaram de ser conside

radas com esse tipo de transmissão, haja visto toda a zona 

pertencente a são Paulo que não era considerada como tal. 

Entretanto, em valores relativos e considerável essa redu -

ção, se atentarmos para as ãreas atualmente consideradas co 

mo nao malãricas, particularmente as de Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e São Paulo, cuja maioria, tinha ate a pouco 

tempo problemas serios de transmissão, poderemos de fato 

ter uma melhor ideia dessa redução. Ou ainda, se verificar

mos as ãreas atualmente em fase de Manutenção. Consolidação 

ou mesmo em Ataque com Borrifação Suspensa, e onde os indi

ces atuais de transmissão são relativamente baixos, podere

mos não só t~uma ideia de redução da ãrea mas, como se de 

senvolverã o programa de erradicação dentro dos próximos 

anos. 

Por outro lado, se medidas adequadas de vigilância 

nao forem tomadas, mesmo nas ãreas em que jã se conseguiu 

interromper a transmissão, esta pOderã ser restabelecida a 
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qualquer momento. dado os aspectos epidemiologicos e ecológi 

cos da região. Haja visto o crescente numero de casos autóc

tones na Baixada Lit~ranea de São Paulo. aliás para cujo fa-
9 __ 

to. Costa da enfase a esta probabilidade. 

Na Baixada Litoranea o problema se agrava se aten

tarmos para a perspectiva de implantação pelo Governo do Es

tado, de projetos de infraestrutura. visando o desenvolvimen 

to do litoral paulista, o~de muitos estão se ihstalando sem 

um entrosamento adequado com os órgãos responsãveis pela er

radicação da malãria na região. Projetos tais como. constru

ção de rodovia dos Imigrantes, construção de Usinas Hidroele 

tricas no municlpio de Miracatu, ampliação do complexo indu~ 

trial da Companhia Serrana de Mineração de Jacupiranga. con~ 

trução do Porto Pesqueiro de Cananeia, construção do Porto 

de Conceiçãozinha. e muitos outros, vão provocar nessa ãrea 

uma corrida migratória que afetará profundamente a estrutura 
9 

epidemiológica da região (Costa ). 

Das duas áreas de Bromelia-Malária estudadas na o

portunidade, vimos que, São Paulo cujo plano de erradicação 

quase concluldo luta para que não seja restabelecida a trans 

missão e Santa Catarina. onde ainda falta uma grande parte -

para ser conclu;da, luta não só para interromper a transmis

sao nas áreas ainda malãricas. como para não ser restabeleci 

da. ou mesmo estabelecida, a transmissão nas ãreas não malã

ricas. 

De toda a área de Bromelia-Malária brasileira, Sa! 

ta Catarina e onde o problema tem sido mais grave. e onde e

xiste algumas ãreas nas quais ainda não se conseguiu inter -

romper a transmissão. Se bem que provavelmente nessas áreas 

a densidade de Kerteszia seja ainda mais elevada que em ou -

tras, se tem tido, teoricamente, tudo para erradicar a malã-
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ria. As Kerteszia ~l tem se mostrado sempre altamente susce

t;veis ao inseticida aplicado. não se tem tido problemA de 

resistência med1came~osa. a região toda e de ficil àcesso 

às viaturas do serviço. as casas tem paredes completas. nao 

se tem registrado acentuados movimentos migratórios. etc. 

Entretanto. pondo de lado todas às falhas adminis

trativas ou técnico-administrativas que tenham contribuldo -

para a irregularidade na cobertura integral ou de outras me

didas relacionadas. o alto indice de pendências registrado -

ai. tem sido um fator bãsico que tem contribuido para a nao 

interrupção da transmissão. O indice de pendência que no ano 

de 1972 para todo o setor Santa Catarina foi de 37%. estã di 

retamente relacionado com o numero de recusas e de casas fe

chadas. Se observarmos entretanto. determinadas localidades, 

verificamos que esse indice ê bem mais elevado. São Francis

co do Sul por exemplo, que ê um dos munic;pios de alta inci

dência de transmissão, cujo IPA em 1972 foi de 33,60 0/ 00 , -

teve nesse mesmo ano mais de 50% de pendência. e dessa por -

centagem quase a metade foi devido ã recusas. 

Tanto isso i um dos serios problemas de Santa Cata 

rina, que um dos Objetivos bãsicos da chefia do Setor para o 

próximo ano, ê a diminuição desse número de pendências*. 

E qual a razio desse alto indice de pendências? E 
sabido que nas localidades situadas no litoral muito procura 

das para veraneio. a maioria das casas passam durante a 

maior parte do ano fechadas, advindo da; um numero elevado -

em muitas localidades como Camboriu. Florianópolis, etc. Pa-

* Comunicação pessoal do Dr. Antonio de Deus O. Mello - Che

fe do Setor Santa Catarina da SUCAM. 
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ra as recusas uma serie de respostas tentaria explicã-las 9 -

-mas a verdade e que nos parece fundamental a necessidade de 

uma Campanha bem orie~tada de Educação em Saúde Pública. nao 

só de âmbito local. mas de âmbito bastante amplo, inclusive 

dirigida tambem aos próprios funcionários, particularmente -

os de campo. Porque o que temos observado comumente nestes -

últimos anos, e um esfriamento daquele entusiasmo inicial da 

Campanha, e isso pOderá estar contagiando as populações, pa~ 

ticularmente aquelas que deveriam estar sendo protegidas. 

Nas áreas com esse tipo de problema tem se tentado 

como medida complementar a aplicação de antigos metodos, an

tes bastante difundidos ai, ou seja, a desbromelização e o 

desmatamento. E mais recentemente tem se usado, em caráter -

experimental, a desbromelização quimica, cujo projeto ini

cial ofereceu excelentes resultados (Item 2.3.2.), e diante 

disso se está programando adotá-lo sistematicamente. 

Resta saber quão compensadoras serão tais medidas. 

[ claro que, atualmente ao se tomar medidas dessa natureza -

se tem pensado pelo menos duas vezes, o que não se vinha fa

zendo ate há bem pouco tempo. Tanto e verdade, que para o 

desmatamento realizado em Camboriu, se está trabalhando com 

autorização do 180F, e para a aplicação quimica de bromelici 

das se está usando bombas manuais oara aspersão localizada. 

Mas ate onde poderão ser inofensivas para o homem e para o 

meio ambiente tais processos adotados? E uma vez implantados 

ate quando poderão ser controlados? 

Compensaria a destruição desses ecossistemas, mes

mo como medida complementar de interrupção da transmissão m~ 

lárica? Qual dos prejuizos será o menos drástico? E quem nos 

garantirá que uma outra especie tão boa, ou melhor vetora de 

malária não ocupará o nicho ecológico deixado pelos A. cru -
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zii e A. bellator? 

Não seria interessante antes de se'adotar tal pro-. 
cedimento, se tentar alcançar esses objetivos pelo estudo da 

viabilidade de outros metodos, como uma adequada Campanha de 

educação, o tratamento quimioterãpico coletivo, ou de outros, 

ou ate mesmo, do Plano de Erradicação em um prazo maior 

o estipulado? Afinal. de uma maneira ou de outra, essas 

reas não vem respondendo bem às medidas tomadas? Assim 

que 

-a-

se 

alcançariam os objetivos, se oem que, em um tempo mais pro -

longado. 

E finalizando, achamos que necessãrio se faz um en 

trosamento mais adequado dos Serviços de Erradicação com os 

Projetos de Desenvolvimento implantados nas ãreas de Bromê -

lia-Maliria, bem como com as Prefeituras e com os Centros de 

Saúde centrais ou regionais. Pois, frequentemente se tem ob

servado que esses órgãos desconhecendo a atribuição dos Ser

viços de Erradicação de Malãria, tentam a seu modo contornar 

os problemas, acarretando com isso dificuldades à Erradica -

çao. Inclusive, seria interessante tambem, na Campanha Educ! 

tiva atingir a classe medica extra-Erradicação, e mesmo os 

Laboratórios de Anãlises Clinicas que frequentemente consid! 

ram a maliria como enfermidade de importância secundâria, 

deixando muitas vezes de fazer a notificação imediata (Grupo 

2) à autoridade sanitãria competente. 
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R E S U M O 

Foi feito o estudo da Bromélia-Malária no Brasil, 

e de acordo com os dados disponlveis foi reconstituida a 

distribuição geográfica e evidenciada a incidência dessa en 

fermidade entre nós. Para o levantamento do estado atual 

dispusemos de dados inéditos referentes a São Paulo e a San 

ta Catarina, nestes ultimos, englobados também os referen -

tes ao Rio Grande do Sul. Pudemos verificar que nessas -a-

reas em diferentes estágios de erradicação, São Paulo, cujo 

plano de erradicação quase concluldo, luta para nao ser res 

tabelecida a transmissão, e Santa Catarina, ainda com uma 

grande parte a ser concluida, luta não só para interromper 

a transmissão nas áreas ainda maláricas, como para nao ser 

restabelecida, ou mesmo estabelecida a transmissão nas a-

reas não maláricas. 



S U M M A R Y 

Actual1zed data about Bromel;a-Malar1a in Brazil, 

are presented through a reconstituted geographic distribu -

tion and new records about the disease incidence. New data 

are related to são Paulo and Santa Catartnft States, inclu -

ding the ones belong1ng to Rio Grande do Su1. There are se

veral areas in d1fferent erradicatioft stages. In são Paulo, 

it is almost concluded and the struggle is against the men! 

ce of a transmission restablishment. At other places there 

are a quite d1fferent picture becau~e the campaing 1s direc 

ted not only for to interrupt the transmission in ma1aria 

areas but a1so for to avoid its 1ntroduct1on in disease 

cleaned ones. 
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