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RESUMO  
 
Introdução - No litoral sul do Estado de São Paulo, no período de 1975 a 1978, ocorreu 

uma epidemia, a Encefalite pelo arbovírus Rocio. A região foi objeto de estudo de 

diversos investigadores. Altas taxas de morbidade e mortalidade devido ao processo 

epidêmico foram observadas e causaram impacto socioeconômico. A maioria dos 

indivíduos infectados, no início da epidemia, era do sexo masculino e estava em idade 

produtiva, sendo trabalhadores rurais da região. Diante das limitações hospitalares e 

inespecificidade do tratamento na época, houve desde uma lenta convalescença, seqüelas 

até a ocorrência de óbitos, afetando a economia da região, que repercutiu principalmente 

na queda no turismo. Mediante este fato, justifica-se a importância deste estudo 

histórico-documental da encefalite por arbovírus Rocio. Objetivo - Objetivou-se relatar 

acontecimentos sociais e naturais, medidas clínicas, impactos midiáticos e avanços 

científicos relacionados à doença, verificando, a trajetória do Rocio.  Método - Foi feita 

uma revisão de literatura de trabalhos publicados desde o início da epidemia até os dias 

atuais. As fontes consultadas foram teses, dissertações, livros, periódicos, bancos de 

dados de jornais e revistas, bases de dados cooperativas, relatórios de instituições 

públicas, contato com especialistas e comunicações em eventos. Resultados - Foi 

possível analisar como a mídia impressa relatou os acontecimentos sociais relacionados 

à epidemia e como foi a reação popular às notícias veiculadas, além de discutir a 



 

 

possibilidade de o homem voltar a ser acometido pelo Rocio, diante das atuais mudanças 

climáticas, acelerada urbanização e pressão sobre a cobertura vegetal no litoral sul do 

Estado, o que altera a ecologia das populações dessa região. Conclusões - Houve o 

desencontro entre informações veiculadas pela mídia e dados científicos fornecidos por 

pesquisadores e autoridades sanitárias, o que dificultava a aceitação da epidemia pela 

população e viabilizava a distorção de informações e criação de barreiras aos métodos de 

combate ao possível vetor. Ainda não se sabe como o vírus Rocio tornou-se emergente 

no litoral sul do Estado em 1975 e o porquê do seu silenciamento, entretanto é 

conhecido que esse arbovírus ainda mantém atividade, possibilitando o retorno da 

epidemia no país.  

 

PALAVRAS-CHAVE: encefalite; arbovirose; epidemia; mídia; Rocio; revisão de 
literatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
VILLELA, E. F. M. Estudo histórico-documental da encefalite por arbovírus Rocio no 
litoral sul do Estado de São Paulo./Historical and documentary study from encephalitis 
caused by arbovirus Rocio on the south coast of São Paulo State [dissertation]. São 
Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2008. 
  

ABSTRACT 

Introduction - On the south coast of São Paulo State, Brazil, there was an encephalitis 

epidemic due to the arbovirus Rocio from 1975 to 1978. Thus, the region has been the 

object of study by researchers. High rates of morbidity and mortality caused an 

enormous social impact. The most infected individuals at the beginning of the epidemic 

was male and was in the productive age. Facing the limitations of the hospital and 

nonspecific treatment at the time, there was since a slow convalescence, sequels and 

even the occurrence of deaths, affecting the regional economy, which mainly reflected 

the drop in local tourism. In view of this fact, it is the importance of this historical and 

documentary study of encephalitis caused by arbovirus Rocio during the epidemic 

period. Aim - The aim of this study was to report social and natural events, clinical 

measurements, media impacts and scientific advances related to the disease, checking 

the trajectory of virus Rocio.  Method – It was made a literature review of studies 

published since the beginning of the epidemic until the present day. The sources which 

were consulted: theses, dissertations, books, periodicals, databases of newspapers and 

magazines, electronic databases, reports from public institutions, contact with specialists 

in communications and events. Results - In this study, it was possible to analize how the 

written press communicated the social reactions related to the epidemic and how the 

population reacted the news communicated, in addition was possible to discuss the 



 

 

possibility of the human being be affected by Rocio again due to the current climate 

change, accelerated urbanization and pressure on the vegetation on the coast south of the 

State, thus changing the ecology of the population of that region. Conclusions - There 

was a contradiction between the information carried by the media and scientific data 

provided by researchers and health authorities, which hindered the acceptance of the 

epidemic by the population and facilitated the distortion of information. This fact created 

barriers to methods of combating the possible vector. It is not known how the virus 

Rocio has become emerging on the south coast of the State in 1975 and why it became 

silent, however it is know that the arbovirus still has activity, what allows the return of 

the epidemic in the country. 

 

Keywords: encephalitis; arbovirus; epidemic; media; Rocio; review of literature. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O litoral sul do estado de São Paulo, de vegetação predominantemente florestal, 

foi objeto de estudo de diversos investigadores a partir de 1975, pois teve como destaque 

a emergência de uma doença cujo agente era veiculado por mosquitos da família 

Culicidae, o arbovírus Rocio (BRUNO, 1997).  

O termo arbovírus refere-se a um grupo de vírus que se mantém no ambiente por 

meio da transmissão biológica entre hospedeiros vertebrados susceptíveis, viabilizada 

por artrópodes hematófagos. Esses vírus multiplicam-se nos tecidos dos artrópodes e são 

transmitidos pela picada dos mesmos a novos vertebrados, após um período de 

incubação extrínseca. Alguns dos hospedeiros dos arbovírus são: aves silvestres, 

roedores, marsupiais, quirópteros e primatas (SUZUKI, 1995). 

Diante dessa epidemia no Estado de São Paulo, o interesse pelo conhecimento 

dos arbovírus e das infecções por eles desencadeadas aumentou consideravelmente. 

Além do que, eram os primeiros casos de doença humana autóctone motivada por esses 

agentes etiológicos no Estado, desde a ocorrência de casos de febre amarela silvestre no 

ano de 1950 (ROMANO-LIEBER e IVERSSON, 2000). 

Este agente etiológico, o arbovírus Rocio (ROCV), foi responsável pelos 

inúmeros casos de encefalite, caracterizando o início da primeira epidemia do gênero no 

Brasil, a qual se disseminou por sete municípios da Baixada Santista e 13 do Vale do 

Ribeira, totalizando 821 casos registrados de março de 1975 a julho de 1978 

(IVERSSON, 1979). Quanto aos municípios afetados, a maioria dos casos, no primeiro 



 

 

ano da epidemia, foram procedentes de Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. No ano 

seguinte, os casos irromperam nos municípios do Vale do Ribeira (TIRIBA, 1976). 

 As áreas de maior concentração de doentes, de acordo com os domicílios, eram 

geralmente sítios periféricos e carentes de saneamento, como zonas de trabalho rural e 

locais que estavam no início do processo de urbanização, como plantações e construção 

de estradas, respectivamente. Logo no início da epidemia foi registrado que a incidência 

de casos diminuía com a chegada dos meses frios (maio e junho), pois a quantidade de 

mosquitos no local era menor, o que inviabilizava a elevada transmissão do arbovírus 

responsável pela infecção (TIRIBA, 1976). 

 O vírus Rocio, da família Flaviviridae e do gênero Flavivirus, foi registrado 

somente no Brasil. Seu primeiro isolamento foi realizado durante o período da epidemia 

no litoral do estado de São Paulo, sendo o principal agente etiológico das infecções da 

população no momento em questão (SUZUKI, 1995).  

Conforme Iversson (1979), com a ocorrência da epidemia, em termos de 

assistência médico-hospitalar e de controle dos vetores, as autoridades sanitárias 

buscaram implantar melhores condições para diagnóstico e tratamento dos doentes.  

O arbovírus foi isolado de pacientes que vieram a óbito, entretanto, de início,  

não era possível a confirmação do diagnóstico etiológico por falta de conhecimentos. 

Com o avanço dos estudos, por meio do processamento dos soros de doentes de 

encefalite, foi possível detectar anticorpos IgM e assim conseguiu-se tal confirmação 

diagnóstica de casos ocorridos durante a epidemia e também depois da mesma até 1980 

(IVERSSON et al., 1989). Na realidade, o homem foi considerado um hospedeiro 

acidental para o arbovírus Rocio (IVERSSON, 1979). Segundo a mesma autora, as altas 



 

 

taxas de morbidade e mortalidade devido ao processo epidêmico geraram impacto 

socioeconômico. A maioria dos indivíduos infectados encontrava-se em idade produtiva, 

sendo trabalhadores rurais, pescadores e moradores das florestas. Diante das limitações 

hospitalares e inespecificidade do tratamento na época, podia haver desde uma lenta 

convalescença, existência de seqüelas e até a ocorrência de óbitos, afetando a região 

economicamente (queda do turismo local). 

 Com o intuito de compreender o processo de transmissão desse arbovírus, foram 

realizados diversos estudos eco-epidemiológicos sobre culicídeos em várias localidades 

da região de ocorrência da epidemia no Estado. Alguns desses estudos produziram 

resultados obtidos em ambiente extradomiciliar (FORATTINI et al., 1978a) e, em 

seguida, domiciliar, verificando a possibilidade da virose ser transmitida em área 

domiciliar. A doença apresentou-se mais evidente na área rural do que na urbana 

(FORATTINI et al., 1978b).  

Na verdade, não se observou na região epidêmica uma nítida transição entre o 

urbano e o rural. Casas com infra-estrutura precária e próximas à mata, ruas sem 

calçamento com água empoçada, determinando assim o contato constante do morador da 

região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira com a área verde, rio e mar, quer seja 

por causa de seu trabalho ou em prol de seu lazer (IVERSSON, 1979). 

Em 1975, a encefalite foi vista como um tópico prioritário para os clínicos e para 

a sociedade de forma geral. Assim que as autoridades sanitárias tomaram conhecimento 

da epidemia, um grupo de sanitaristas instalou, praticamente em dois dias, o Hospital de 

Emergência em Itanhaém. Uma equipe de clínicos e outros profissionais de importância, 



 

 

como enfermeiros e nutricionistas, foram encaminhados ao hospital para atender os 

doentes da Baixada Santista e do Vale do Ribeira (TIRIBA, 1975).  

A revisão dos livros de registro de exames laboratoriais deste período epidêmico 

foi feita na Divisão de Patologia e na Seção de Vírus transmitidos por Artrópodes, do 

Instituto Adolfo Lutz (IVERSSON, 1984). Neste Instituto, foram feitos os exames 

sorológicos com os soros humanos coletados daqueles que receberam a vacina 

experimental contra a encefalite, a qual mostrou-se bastante fugaz, visto que seis meses 

após a vacinação, grande parte da população vacinada já não apresentava anticorpos 

(LOPES, 1980). 

A partir de 1977, iniciou-se uma queda de casos da mesma e, 

concomitantemente, outras doenças surgiram e ocuparam considerável espaço no campo 

da saúde pública, não havendo grandes motivações para o aperfeiçoamento do 

tratamento e diagnóstico da encefalite (IVERSSON, 1979). 

Entretanto, Figueiredo (2007) afirma que, diante da semelhança filogenética que 

há entre o vírus ROCV e outros vírus do Complexo da Encefalite Japonesa (JEC), 

ROCV pode retornar como uma epidemia a qualquer momento, gerando um problema 

de saúde pública, visto que ainda é desconhecido como este flavivirus emergiu na região 

sul do Estado de São Paulo e como permanece silencioso até hoje.  

A maioria dos trabalhos de pesquisa ocorreu no período pós-epidêmico, 

buscando a etiologia da doença. Assim sendo, no levantamento de estudos feito, 

verificam-se inúmeros trabalhos iniciados a partir de 1976. Durante o ano de 1975, 

quase não houve publicações científicas, pois ainda não se conhecia a doença, nem ao 

menos como se dava sua transmissão.  



 

 

Entretanto, uma forma de explorar acontecimentos da época é focalizar como a 

mídia relatou a epidemia de encefalite e realizar uma narrativa historiográfica, o que 

pode vir a viabilizar a renovação de campanhas sanitárias atuais por meio da análise 

crítica de metodologias passadas e contribuir com os programas contra as arboviroses 

que atingem a população nos dias de hoje.  

Bertolli Junior (1993) afirma que as patologias também devem ser olhadas como 

objetos sociais, pois a abordagem biológica não consegue esgotar as possibilidades 

explicativas sobre as doenças. Um estudo biológico que é complementado pelas ciências 

sociais por meio de um delineamento histórico do processo saúde-doença revela que 

fenômenos fisio-patológicos variam em conformidade com ambientes sociais e 

ecológicos específicos. A perspectiva histórica traz uma avaliação das vertentes sócio-

culturais voltadas para a análise dos processos patológicos, sugerindo que as doenças 

devem ser vistas como mecanismos biológicos associados com as condições de vida de 

cada agrupamento social, concretizando assim uma abordagem social das moléstias. 

Devido à abundância de trabalhos realizados após a epidemia de encefalite pelo 

vírus Rocio quanto à etiologia da doença, testes imunoenzimáticos, possíveis vetores e 

devido à ausência de trabalhos que enfatizam os modos de comunicação e divulgação de 

informações científicas, optou-se neste estudo por um enfoque histórico-documental do 

processo epidêmico, e não um enfoque meramente baseado em publicações científicas. 

Este enfoque diferenciado é de grande importância para viabilizar a concatenação de 

aspectos nosológicos, ecológicos e socioeconômicos no decorrer do estudo e permitir a 

compreensão do contexto sanitário e sociocultural em que ocorreu a epidemia de 

encefalite no litoral sul do Estado de São Paulo.  



 

 

Diante destes fatos, justifica-se a importância deste estudo histórico-documental 

da eco-epidemiologia da Encefalite pelo arbovírus Rocio, durante e após seu período 

epidêmico, com o intuito de relatar acontecimentos sociais e naturais, medidas clínicas e 

avanços científicos relacionados à doença, verificando, por meio de uma revisão de 

literatura de estudos que envolvam a trajetória do Rocio. Além do mais, a realização do 

trabalho permitirá um resgate jornalístico a fim de viabilizar um melhor conhecimento 

sobre como a população reagiu à essa epidemia na época e retratar como a mídia 

trabalhou com o tema em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL  

Investigar o processo epidêmico e pós-epidêmico da encefalite pelo arbovírus 

Rocio e seus impactos, no litoral sul do Estado de São Paulo, nos períodos de 1975 a 

1978 e pós-epidêmico segundo o contexto epidemiológico e histórico-documental. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Relatar a trajetória de investigação científica na busca de sua etiologia e aspectos 

epidemiológicos da encefalite durante e depois da epidemia; 

2. Compor um núcleo documental sobre o processo epidêmico no litoral sul do 

Estado de São Paulo, o que permitirá identificar a incidência e intensidade de 

agravos à população exposta devido à doença; 

3. Descrever como a mídia impressa relatou a epidemia e como foi a reação da 

população diante das informações veiculadas pela imprensa; 

4. Discutir a possibilidade de o homem voltar a ser acometido pelo Rocio diante das 

atuais mudanças climáticas, acelerada urbanização e pressões sobre a cobertura 

vegetal do litoral sul do Estado de São Paulo. 

 

 

 

 



 

 

3.  MÉTODO 

O desenho de estudo adotado foi a revisão de literatura, estilo narrativa, a qual 

foi realizada com base em uma perspectiva histórica. O estudo histórico-documental 

sobre a epidemia de encefalite pelo vírus Rocio foi feito por meio do levantamento de 

trabalhos realizados e publicados durante a epidemia no litoral sul paulista, de 1975 a 

1978, e após o período epidêmico.  

Os estudos científicos foram buscados nas seguintes fontes: livros, periódicos, 

teses, bases de dados eletrônicos, bancos de dados de jornais, relatórios de instituições 

públicas, museus, acervos públicos e contato com especialistas. As mais variadas fontes 

foram consultadas, inclusive fontes não-oficiais, como estratégia de busca para obter 

informações não tão divulgadas ou acessadas, porém importantes para a compreensão de 

uma epidemia, permitindo que o núcleo documental fosse composto por uma 

diversificação e por uma pluralidade de dados relevantes para a contextualização 

científica e social do estudo proposto.  

Os descritores utilizados foram: encefalite; Rocio; epidemia; arbovirose; Vale do 

Ribeira; mídia impressa; saneamento; vetor; Baixada Santista; dentre outros. Os 

unitermos eram intercalados com o propósito de encontrar a intersecção entre trabalhos 

correlacionados.  

Quanto às variáveis estudadas, informações relevantes sobre a população 

acometida pela encefalite e o território atingido pela epidemia foram obtidas por meio da 

análise de características dos indivíduos da região, como: sexo, idade, inserção no 

sistema produtivo, incidência e intensidade da doença e fatores de risco relacionados à 



 

 

mesma, renda mensal familiar, nível de escolaridade, moradia, dentre outras, as quais 

foram obtidas de trabalhos resgatados durante a revisão de literatura. A análise dessas 

variáveis determinantes, dados obtidos por Romano-Lieber (1996), forneceram 

informações relevantes sobre o ambiente e a sociedade que vivia neste local atingido 

pela epidemia no período em questão. 

Os possíveis vieses deste trabalho são: a possibilidade de não conseguir esgotar 

todas as fontes relacionadas ao tema; viés de publicação, pois algum trabalho pode não 

ter sido publicado devido à ausência de associação estatística; viés de citação, ou seja, o 

pesquisador que está realizando seu trabalho opta por citar apenas estudos que 

apresentaram associação estatística. 

A seguir, serão listados os materiais que foram consultados no decorrer da 

pesquisa científica: 

Foram consultados livros sobre os seguintes temas: antropologia; filosofia, 

conhecimentos transdisciplinar e interdisciplinar; epistemologia; pesquisa qualitativa em 

saúde; arboviroses; zoonoses; virologia; infectologia e epidemiologia. Essa miscelânea 

de visões sobre a saúde permitiu a construção de um conhecimento da epidemia 

contextualizado à situação sócio-cultural da época. 

Os periódicos consultados foram: American Journal of Epidemiology, American 

Journal of Tropical Medicine and Hygiene, Anais do Simpósio Internacional sobre 

Arbovírus dos Trópicos e Febres Hemorrágicas, Ciência e Cultura, Journal of Medical 

Entomology, Journal of the American Mosquito Control Association, Microbes and 

infection, Programas e temas livres da I Reunião Anual do Instituto Adolfo Lutz, 

Resumos do 21º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Revista da 



 

 

Associação Médica Brasileira, Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 

Revista de Saúde Pública, Revista do Instituto Adolfo Lutz, Revista do Instituto de 

Medicina Tropical e Virológica 93.  

além de resumos de congressos, anais de simpósios e programas de reuniões anuais.  

As teses lidas e citadas foram aquelas que apresentaram como assunto a 

encefalite pelo arbovírus Rocio, com variados enfoques, como: o vetor e sua 

bioecologia; características epidemiológicas; as condições socioeconômicas da região 

atingida, história social de uma doença, dentre outros. 

Quanto às bases cooperativas de dados, as seguintes foram consultadas na busca 

de artigos: Cochrane, Embase, Lilacs, Medline, Pubmed e Scielo. Dessas, a única na 

qual não foi encontrada nenhuma publicação foi a Cochrane. Nas outras bases 

eletrônicas de dados, foram encontrados inclusive artigos na íntegra e alguns 

apresentaram apenas o resumo, possibilitando a procura do artigo em outra fonte, como 

em periódicos, por exemplo. 

Foram resgatados artigos de bancos de dados de jornais confeccionados durante a 

época epidêmica no Estado de São Paulo, inclusive de jornais regionais. As reportagens 

foram obtidas dos seguintes jornais: A Tribuna, Cidade de Santos, Folha de São Paulo, 

Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo e O Globo. Também foram 

encontradas algumas notícias nas seguintes revistas: Manchete, Veja e Visão.  

Todas as instituições de municípios que estiveram envolvidos com a epidemia de 

encefalite foram visitadas, desde bibliotecas municipais até centros de vigilância 

epidemiológica, com o propósito de coletar informações sobre o processo epidêmico que 

não são divulgadas em artigos científicos por questões políticas e sociais. 



 

 

Foram visitados os seguintes municípios em busca de informações e materiais 

complementares sobre a epidemia de encefalite: Santos, São Paulo, Mongaguá, 

Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Praia Grande, Pedro de Toledo, Ilha Comprida, Cananéia, 

Registro, Pariquera-açu e Iguape.  

Os locais visitados, em cada município, foram: secretarias e departamentos de 

cultura; secretarias de saúde pública; postos de saúde; ambulatórios; hospitais; museus; 

acervos públicos; centros de documentação, bibliotecas municipais; hemerotecas; 

institutos de pesquisa científica; núcleos hospitalares de epidemiologia; centros de 

vigilância epidemiológica; centros de vigilância sanitária, igrejas e jornais locais. 

Foi feita uma análise qualitativa dos dados com o propósito de contribuir com a 

divulgação e interpretação de dados epidemiológicos existentes na área de estudo. Esta 

análise do conteúdo documental com um olhar social permitiu uma noção bastante 

contextualizada e interdisciplinar sobre o histórico da doença, sua causalidade e 

conseqüências para a população envolvida no processo epidêmico. 

Para viabilizar a compreensão, o trabalho foi dividido em tópicos referentes aos 

temas principais, nos quais foram expostos procedimentos e resultados de artigos 

científicos e análise de materiais de fontes não-oficiais encontrados, buscando 

interrelacionar as várias formas de comunicação e divulgação da ciência. Os materiais 

foram analisados e discutidos de acordo com os temas pré-determinados, seqüência esta 

que permitiu maior entendimento e contextualização do assunto.  

Foi feita uma narrativa historiográfica para mostrar como se deu a propagação da 

encefalite, que condições ambientais favoreceram seu desenvolvimento e quais as 

intervenções adotadas.   



 

 

Forma de análise dos resultados  

Para que haja uma conexão de situações concretas e práticas, é necessário buscar 

certa perspectiva explicativa a fim de situar manifestações singulares a uma estrutura 

lógica ou social (BOSI, 2004). A realização desta revisão de estudos buscou atingir uma 

ilustração das propostas desenvolvidas por diversos autores sob vários enfoques teóricos 

do processo epidêmico da Encefalite. 

 Diante disso, foi feita uma pesquisa que englobasse não somente o 

funcionamento biológico da doença, mas também vertentes oriundas da história, 

psicologia, antropologia, dentre outras. Os dados obtidos com a revisão de literatura 

forma analisados dentro de uma abordagem qualitativa. As reportagens encontradas a 

respeito da época da epidemia foram investigadas com o intuito de unir os dados 

recolhidos desta fonte documental com aspectos teóricos relacionados ao tema, processo 

este que foi acompanhado por uma preocupação epistemológica. 

 O trabalho realizado com os dados resgatados dos artigos foi estruturado por 

meio de uma análise de conteúdo, ou seja, um conceito histórico, teórico e metodológico 

foi construído, compondo uma busca teórica e prática no campo da investigação 

biológica e social que envolve o assunto em questão (MINAYO, 1992). O núcleo 

documental formado permitiu uma integração de fatos e uma ampliação da compreensão 

de contextos sócio-culturais envolvidos com significações que ultrapassaram o nível 

espontâneo dos dados, o que levou à uma totalidade social. 

 Sendo assim, a abordagem qualitativa nessa pesquisa foi iniciada com a seleção 

da literatura do primeiro plano do conhecimento e seguiu para um nível mais 

aprofundado, no qual foram relacionadas estruturas significantes com os respectivos 



 

 

significados da epidemia. Uma sólida exploração do núcleo documental foi feita com o 

fim de transformar informações brutas e alcançar uma compreensão interdisciplinar do 

tema trabalhado. 

Como pôde ser observado, existem inúmeras publicações científicas sobre esse 

assunto, porém não havia sido publicado um compilado abrangente sobre o assunto. 

Diante disso, tem-se como objetivo realizar, além de publicações na forma de revisão, a 

compilação de toda a informação em um documento que englobe os conceitos, 

características e focos principais da doença, viabilizando uma abordagem 

interdisciplinar do conhecimento historicamente gerado. 

O alcance desta compreensão interdisciplinar possibilitou uma análise não 

somente biológica da doença e seu período epidêmico, mas também uma análise 

socioeconômica, mostrando a visão científica do controle da epidemia e a mentalidade 

da época, e como se deu a interligação das ciências naturais (estudo biológico) e sociais 

(estudo socioeconômico) no estudo dessa epidemia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  REVISÃO DE LITERATURA 
 

Quanto às publicações analisadas, foi possível observar a presença de questões não 

só interdisciplinares, mas também transdisciplinares desde o início da epidemia de 

encefalite pelo vírus Rocio no Vale do Ribeira até o desbravamento de mistérios 

relacionados à etiologia da doença em questão. 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE E DA 
TRANSDISCIPLINARIDADE NA PESQUISA 

 
Tanto as ciências naturais como as ciências humanas participam de uma 

propriedade fundamental. O conhecimento científico surge de fatos reais, vindos da 

natureza, da sociedade, do homem. A história é conhecida como uma ciência humana, 

pois estuda as atividades do homem durante sua presença em um determinado local, em 

um determinado contexto sócio-cultural (LUNGARZO, 1990). 

Todo o processo de conhecimento é, ao mesmo tempo, um processo histórico e 

está sujeito à reconstrução contínua. As explicações são buscadas no contexto sócio-

cultural onde se originam as raízes históricas. A linguagem, segundo conceitos 

formulados por Bakhtin, é um processo de mudanças que considera as estruturas sociais 

e é produzida pelo sujeito em determinadas condições de produção. O materialismo 

histórico, ao contrário do materialismo empírico, para Bakhtin, “não deita suas raízes 

nos fatos brutos, mas no atravessamento simbólico que vincula os fatos, o vivido, a um 

texto sócio-histórico” (ZANDWAIS, 2005). 

Devido a essas observações, o pesquisador, tanto da ciência humana quanto da 

natural, não deve se restringir à sua própria ciência. É preciso, às vezes, lançar mão de 



 

 

dados de outras ciências para conseguir analisar as conseqüências sociais e políticas de 

uma epidemia, por exemplo (LUNGARZO, 1990) 

A sociedade permite uma complexidade de interações, e é por esse motivo que a 

organização do conhecimento sobre essa complexidade acaba por ser feita de forma 

desconexa e de acordo com interesses particulares. Entretanto, só é possível 

compreender o conhecimento se ultrapassarmos as barreiras epistemológicas, criando 

novas estratégias para articular as mais variadas informações existentes no campo maior 

do conhecimento. 

A filosofia, a arte e a ciência têm o mesmo nível de importância na elaboração do 

conhecimento. O destaque dado à ciência é produto de uma cultura que só valoriza o 

conhecimento quando é científico. Só que os critérios de cientificidade do conhecimento 

são sempre valores relativos. Esses campos só são formados devido à articulação entre 

os diversos tipos de conhecimento, os quais se definem, se repartem e se relacionam. 

Não há como falar em sociedade sem tratar da biologia e dos problemas que a 

evolução e a auto-organização tornam relevantes na história do homem. O desafio da 

complexidade do conhecimento é promover o encontro entre homem, natureza e 

sociedade, aceitando que problemas contemporâneos só serão resolvidos quando forem 

tratados de acordo com sua complexidade e de forma holística, e compartilhar esse 

conhecimento entre as pessoas é o desafio da educação (LAERTHE, 1996). 

 
 4.1.1 A epistemologia e o conhecimento científico 
 
 O domínio do conhecimento científico gera um impacto no mundo da percepção, 

por isso este é um grande desafio para a epistemologia, no que tange a compreender 



 

 

como um sujeito produz o conhecimento e consegue recriar o mundo quando o domina 

cientificamente falando, fato esse que permite uma melhor representação de como o 

mundo será. 

 A busca por uma estratégia de conhecimento e entendimento não permite que o 

sujeito escape da interdisciplinaridade. É extremamente válido que uma pesquisa 

biológica não se reduza a uma sociologia animal, pois o conhecimento científico é 

revelado quando ocorre a superação de barreiras entre as ciências naturais e as ciências 

humanas, por meio de uma interpretação biológica em um contexto social. 

 O avanço do conhecimento científico, atualmente, exige que diferentes 

disciplinas científicas se interliguem e que novos olhares científicos se cruzem, 

aproximando os problemas humanos, animais e do ecossistema como um todo, 

caracterizando uma nova epistemologia, aquela que percebe o cenário global no qual se 

encontra, promovendo interação e exploração ilimitada da relação sujeito-objeto 

(JORGE, 1994). 

 

 4.1.2 Antropologia da saúde 
 
 A epidemiologia e a antropologia aproximaram-se no século XIX, por meio da 

existência de correntes do pensamento epidemiológico: epidemiologia 

biológica/parasitológica; epidemiologia histórica/geográfica; e antropologia médica. 

Essas três correntes consideraram os aspectos sociais, comportamentais e culturais 

envolvidos na questão saúde-doença. Quanto à classificação de estudos, a antropologia 

considera que a discussão sobre se um estudo é qualitativo ou quantitativo só empobrece 



 

 

a questão epidemiológica, pois o intuito maior é atingir o bem para mente, corpo e 

sociedade por meio da diversidade de possibilidades de estudos. 

Um exemplo da relação existente entre Epidemiologia e Antropologia é a 

influência do meio social na resistência do hospedeiro, associada às características 

individuais dos membros da população estudada (sexo, idade, cultura, comportamento, 

hábito, renda, profissão, dentre outras). Fica claro, assim, a vantagem de antes conhecer 

o meio para depois controlá-lo e passar a prever epidemias que podem vir a assolar a 

população por meio da compreensão do adoecer coletivo numa perspectiva complexa: 

eco-antropo-biologia humana. 

Um obstáculo da epidemiologia é a impossibilidade de construir essa 

contextualização social consistente no estudo dos estados de saúde nas populações. Por 

isso passa a se preocupar cada vez mais em apurar seus métodos de desenho, análise e 

interpretação através de um controle rigoroso de erros. 

 
4.1.3 Diálogo interdisciplinar, novos problemas e novas soluções 

 
 Conclui-se que as pesquisas unem as ciências sociais e as ciências da saúde estão 

mais próximas do entendimento de uma sociedade complexa como a brasileira, pois 

apresentam diferentes perspectivas interpretativas, e não a “velha” perspectiva estrutural, 

a qual tem valores e modelos já determinados.  

A interdisciplinaridade aparece com o intuito de enriquecer o conhecimento com 

novos enfoques e perspectivas, superando métodos já testados e nem sempre vantajosos. 

Assim, a doença é estudada dentro da população que foi acometida, considerando os 

diferentes grupos sociais. 



 

 

O trabalho científico é sustentado por acontecimentos e atividades que estão 

muito além de laboratórios e pesquisas estritamente científicas. Diante disso, nota-se que 

a antropologia pode contribuir bastante na área da saúde, e essa interrelação 

possivelmente apresentará como fruto propostas de ação e atuação no campo da 

epidemiologia. Atualmente, é cada vez mais necessário que pesquisadores realizem uma 

nova leitura sobre os fenômenos biológicos, considerando contextos sócio-culturais nos 

quais os fenômenos encontram-se inseridos (ALVES e RABELO, 1998). 

 
A importância da Interdisciplinaridade no contexto da epidemia de encefalite  

 

Levantamento de dados das famílias que tinham um integrante doente foram 

feitos por uma equipe multidisciplinar da Secretaria da Promoção Social do Estado na 

região inicialmente atingida pela epidemia: Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, 

Itariri e Pedro de Toledo (Figura 1).  

Essa equipe foi composta por assistentes sociais, professores e voluntários. A 

pesquisa apresentou dados intersetoriais, revelando ao público as condições reais da 

população atingida pela encefalite quanto à saúde, educação, higiene, capacitação 

profissional e impacto econômico. Essa pesquisa, segundo a coordenadora da mesma, 

permitiu uma percepção importante: economicamente, as famílias residentes no litoral 

não foram afetadas, pois já eram carentes de recursos. A coordenadora afirmou também 

que o local receberia um olhar diferenciado, o que viabilizaria a realização de programas 

positivos para as famílias da região. 

Alguns resultados das informações coletadas: a maioria dos moradores só 

cursaram o primário e 20%, analfabetos; baixa porcentagem de água encanada e de água 



 

 

de poço; a maioria dos entrevistados consideraram a própria saúde regular.  Esses dados 

levam a concluir que, mesmo antes da epidemia, a população já merecia uma atenção 

reforçada devido às condições precárias de saúde e educação, reforçando a necessidade 

de um programa interdisciplinar para atender a população dessa região, integrando 

saúde, educação e ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 – Formação de equipes para a realização do levantamento de dados 
socioeconômicos sobre a população acometida pela epidemia de encefalite. 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975d. 

 

4.1.4   Resgate histórico transdisciplinar 

Quanto ao material histórico resgatado, a seguir será explanado como foi feita a 

busca de informações e dados para a realização da pesquisa (Quadro 1). Merecem 



 

 

destaque as reportagens obtidas pelo banco de dados de jornais e pelo arquivo da 

Hemeroteca Roldão Mendes Rosa, Santos, São Paulo. Parte dessa fonte de dados não foi 

obtida facilmente, pois alguns jornais e revistas, como Folha de São Paulo, O Estado de 

São Paulo e Veja, apresentam alto custo para se ter acesso ao material de interesse, 

dificultando o acesso ao material. Entretanto, o remanescente coletado foi obtido na 

Hemeroteca de Santos, a qual possui vasto e amplo material arquivado e de acesso livre, 

sem nenhum custo. Algumas poucas reportagens foram coletadas do museu Emílio 

Ribas, também sem nenhum custo. 

Estes artigos de jornais enriqueceram a pesquisa, pois relataram como as pessoas 

infectadas, ou próximas a estas, conviveram com a epidemia e como a mídia tratou o 

assunto durante o período epidêmico nas regiões da Baixada Santista e do Vale do 

Ribeira. Este contato com reportagens da época caracterizou uma valiosa fonte, pois 

viabilizou a elaboração do trabalho sob uma perspectiva histórico-documental de todo o 

processo da doença, e acabou por tornar-se um diferencial do trabalho realizado. 

Os museus das cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira foram visitados, 

entretanto não se obteve sucesso na procura pelo tema. O único museu visitado que 

apresentou resultados para a pesquisa foi o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, 

localizado no Bom Retiro, no município de São Paulo. Este museu foi criado na época 

da gestão do secretário da Saúde Dr. Walter Leser, com o propósito de preservar e 

divulgar a atuação do renomado cientista, Dr. Emílio Marcondes Ribas. Entretanto, não 

há divulgação do mesmo devido a questões políticas, de acordo com os responsáveis 

pelo museu. 



 

 

O museu Emílio Ribas, o antigo Desinfetório Central (Figura 2) é um arquivo 

permanente que reúne e referencia as séries históricas remanescentes dos documentos 

produzidos ou recebidos pela Secretaria de Estado da Saúde. Neste museu, vários 

relatórios de instituições públicas foram encontrados, como o da Secretaria de Estado da 

Saúde, da Superintendência de Controle de Endemias e da Assessoria de Imprensa do 

governo do Estado, os quais relatavam a situação da epidemia de encefalite, as 

atividades de combate aos artrópodes na região acometida, lista de materiais 

laboratoriais adquiridos, metas a serem atingidas com o combate, relato de novos casos 

de encefalite no decorrer do tempo, dentre outros tópicos. Além de relatórios, foram 

encontradas no museu fotos da época retratando como era feito o combate a vetores e 

reportagens de vários jornais relatando a epidemia. 

 

Figura 2 – Desinfetório Central, Bairro Bom Retiro, São Paulo – Fachada do edifício no 
ano de 1902. 

 
Extraído de: MUSEU EMÍLIO RIBAS, 2008. 



 

 

Os acervos públicos visitados foram: Arquivo Público do Estado de São Paulo, 

Hemeroteca e Videoteca de Santos, Casa da Cultura de vários municípios da região 

acometida, Fundação Arquivo e Memória de Santos e bibliotecas municipais.  

No Arquivo Público do Estado de São Paulo, a procura de notícias apresentou-se 

dificultosa, pois não há separação de reportagens por temas. É necessário olhar todos os 

jornais de todos os dias em busca de uma possível reportagem. Além disso, os jornais 

anteriores à década de 80 só encontravam-se microfilmados.  

Após esta visita, foi consultada a Hemeroteca Municipal Roldão Mendes Rosa, 

no município de Santos, na qual o acesso aos materiais é livre e o acesso é mais viável, 

pois o material não é microfilmado, ainda existem os jornais. A hemeroteca localiza-se 

no Centro de Cultura Patrícia Galvão. Apresenta um grande e valioso acervo de jornais e 

revistas. Foram encontradas as reportagens de interesse dos jornais Cidade de Santos, A 

Tribuna, Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, O Globo e as revistas Veja, Manchete e 

Visão. O material pôde ser consultado e fotografado sem custo algum. 

Quanto aos dados existentes na Secretaria de Saúde do Estado, sabe-se que, 

durante o processo epidêmico, o Centro de Informações da Saúde (CIS), da Secretaria de 

Estado de Saúde de São Paulo, atuou como órgão coordenador do sistema de vigilância 

epidemiológica das moléstias de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Assim 

os dados do período de 1978-1983 referentes à encefalite constavam nas fichas de 

investigação epidemiológica, pois essa arbovirose foi acrescentada à lista nacional das 

doenças compulsórias em nível de Estados em 1977 (Resolução SS, nº 37, de 

16.09.1977, D.O de 24.09.1977). Infelizmente, não há mais dados na Secretaria de 

Saúde referentes à epidemia de encefalite pelo vírus Rocio atualmente, de acordo com 



 

 

informações fornecidas pelo responsável pelo Centro de Vigilância Epidemiológica 

(CVE). 

Quanto aos hospitais, ambulatórios e prontos socorros visitados, não foi possível 

resgatar informações relevantes para a realização da pesquisa. Na Santa Casa da 

Misericórdia de Santos, foi relatada a ocorrência de uma enchente no ano de 1978, a 

qual foi responsável pela destruição de documentos que estavam armazenados em 

containeres no pátio da fundação. No hospital Guilherme Álvaro, não deram nenhuma 

informação sobre a epidemia. 

Percebe-se assim que, infelizmente, não houve sucesso na maioria das visitas 

realizadas. Não há material guardado nas bibliotecas, nos centros de vigilância, nem 

mesmo prontuários, pois estes são descartados de cinco em cinco anos, segundo o chefe 

da Vigilância Sanitária no município de Registro, responsável pelo arquivo de 

prontuários e outros documentos dos municípios da região do Vale do Ribeira. 

Algumas infra-estruturas foram viabilizadas na época devido à ocorrência da 

epidemia de encefalite pelo vírus Rocio, como o serviço regional do Instituto Adolfo 

Lutz em Registro, o Hospital de Emergência de Itanhaém, o posto de pesquisa de 

Pariquera-Açu (Figura 3), viabilizado pelo Professor Oswaldo Paulo Forattini da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo para realizar pesquisas sobre 

mosquitos na região do Vale do Ribeira. 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 – Posto de Pariquera-Açu, Pariquera-Açu, São Paulo. 

Foto: Villela, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Quadro 1. Lista de lugares visitados para busca de dados e informações para elaboração 
da pesquisa. 
 

 
Classificação dos locais 

 

 
Nomes dos locais visitados 

 

 
Natureza da informação 
obtida 

 
 
 

Bibliotecas 

-Biblioteca Municipal de Iguape 
-Biblioteca Municipal de Praia Grande 
-Biblioteca Municipal de Itariri 
-Biblioteca Municipal de Itanhaém 
-Biblioteca Municipal de Mongaguá 
-Biblioteca Municipal de Peruíbe 
-Biblioteca Municipal de Registro 
-Biblioteca Municipal de Santos 

Nenhuma 
Nenhuma 
Nenhuma 
Nenhuma 
Nenhuma 
Nenhuma 
Nenhuma 
Nenhuma 

 
 
 

Museus 

-Museu da Imagem e Som, Santos 
-Museu de Iguape 
-Museu de Cananéia 
-Museu de Registro 
-Museu de Peruíbe 
-Museu Emílio Ribas 

Nenhuma  
Nenhuma 
Nenhuma 
Nenhuma 
Nenhuma 
Comunicados, Imagens, 
Manuais, Relatórios, 
reportagens de jornais 

 
Centros de Cultura 

-Casa da Cultura Patrícia Galvão, Santos 
-Centro Cultural de Iguape 
-Departamento de Cultura, Praia Grande 
-Secretaria do Estado da Cultura, São Paulo 

Reportagens de jornais e 
revistas 
Nenhuma  
Reportagens de jornais 
Nenhuma  

 
 

Acervos 

-Arquivo Público do Estado de São Paulo 
-Hemeroteca Roldão Mendes Rosa, Santos 
-Videoteca da Casa da Cultura de Santos 
-Fundação Arquivo e Memória, Santos 

Reportagens de jornais 
Reportagens de jornais e 
revistas 
Nenhuma  
Nenhuma (falha no arquivo 
de 1950 a 1980) 

   
Jornais locais -Jornal Regional de Registro 

-Notícias do Vale (início em 1982), Peruíbe 
Nenhuma  
Nenhuma  

Departamentos de 
Saúde, Hospitais e 
Prontos Socorros, 

Secretarias de Saúde 

-Consaúde: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale 
do Ribeira (CONSAÚDE), Pariquera-Açu 
-Hospital Regional do Vale do Ribeira, Pariquera-Açu 
-Hospital Regional de Itanhaém 
-Unidade Mista de Saúde, Cananéia 
-Departamento de Saúde, Cananéia 
-Departamento de Saúde, Iguape 
-Secretaria de Saúde, São Paulo 
-Santa Casa da Misericórdia de Santos 
 

Nenhuma  
 
Nenhuma  
Nenhuma  
Nenhuma  
Nenhuma  
Nenhuma  
Nenhuma  
Nenhuma  
(enchente no ano de 1978) 

 
Institutos 

-Instituto Adolfo Lutz, Registro 
-Instituto Adolfo Lutz, Santos 
-Instituto Adolfo Lutz, São Paulo 

Nenhuma  
Nenhuma  
Entrevista com pesquisador 

Centros de Controle de 
Zoonoses 

-Município de Peruíbe Nenhuma  

Centros de Vigilância 
Epidemiológica 

-Municípios de Peruíbe e Registro Nenhuma  
(descarte de 5 em 5 anos) 

Centros de Vigilância 
Sanitária 

-Município de Registro Nenhuma  
(descarte de 5 em 5 anos) 

Postos para pesquisa -Posto de Pariquera-Açu, Departamento de 
Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo 

Pesquisas efetuadas na época 



 

 

Câmaras municipais -Sítio do Departamento de cultura, Pariquera-Açu Nenhuma  
 

Prefeituras 
-Sítio do Departamento de Turismo, Esporte e Lazer, 
Cananéia 

Nenhuma  

 
4.2 UM BREVE HISTÓRICO DA REGIÃO 

 
Como uma revisão de literatura, é essencial a realização de um levantamento de 

dados sobre a história da ocupação e da economia da região atingida pela epidemia de 

encefalite, além de retratar a busca de conhecimento científico sobre a etiologia da 

doença, mostrando a dificuldade para adquirir a “verdade” por meio da pesquisa e a 

dificuldade para comunicar tal processo à população acometida pela epidemia.   

Fazer um histórico do litoral sul paulista é conhecer um período anterior ao séc. 

XVI e a chegada dos portugueses para discorrer sobre as populações seminômades que 

ocuparam a região no passado, fazendo lembrar a importância da região na ocupação do 

solo paulista. Paralelo a essa ocupação vale a pena também lembrar a questão econômica 

que teve e tem uma grande importância para que se possa entender a situação atual em 

que se encontra essa região.  

 

4.2.1 Localização  
  

O Vale do Ribeira (Figura 4) é uma região localizada entre o sul do estado de 

São Paulo e norte do estado do Paraná, mais precisamente no extremo sul do litoral do 

Estado de São Paulo. É composta por 32 municípios, sendo 9 paranaenses e 23 paulistas. 

Possui elevada diversidade biológica, apresentando-se como maior área remanescente da 

Mata Atlântica, com um total de 2.830.666 hectares, sendo 1.119.133 em São Paulo e 

1.711.533 no Paraná (ISA, 2005). A região é drenada pelo rio Ribeira de Iguape.  



 

 

Quanto à Região Metropolitana da Baixada Santista (Figura 4), possui limites 

idênticos aos das Regiões Administrativa e de Governo de Santos. É constituída por 

nove municípios em um território total de 2.373 km². A região encontra-se localizada em 

uma estreita faixa de planície litorânea, limitada pela escarpa da Serra do Mar, em plena 

Mata Atlântica. Sua rede hidrográfica é composta por diversos rios, com destaque para 

Itapanhaú, Itatinga, Preto, Branco, Cubatão e Quilombo (SECRETARIA DE 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 2008). 

 

Figura 4 – Municípios do Vale do Ribeira e Baixada Santista com respectivos 
municípios limítrofes. 

Extraído de: BICHIR (1995). 

 

 

 



 

 

 

4.2.2 Ocupação 

 

A ocupação humana na região data de cerca de 9 mil anos da chegada dos 

portugueses, conforme pesquisas feitas por estudantes da Universidade de São Paulo 

que, com o auxílio do carbono 14, em sítios arqueológicos, cobertos com sambaquis 

(ostras e ossos), encontraram na Bacia do rio Jacupiranga um crânio que ficou conhecido 

como o do “Homem da Capelinha”, que conclui-se, até então, ser o representante mais 

antigo encontrado em solo paulista (PIVETTA, 2005). Antes da colonização, a região foi 

ocupada por povos indígenas, o que pode ser verificado pela presença de grande 

extensão de sambaquis (fragmentos de 5000 anos atrás). Há carências de datas exatas 

quanto à fundação de povoados na região devido à falta de registros (RAMOS NETTO, 

1993). 

No século XVI, quando houve a chegada dos portugueses, a região era habitada 

por grupos indígenas seminômades que praticavam a caça, pesca e agricultura itinerante 

da mandioca e  utilizavam a área como passagem para o litoral (PETAR, 2006). Martim 

Afonso de Souza, donatário da Capitania de São Vicente quando enviado pelo rei de 

Portugal D. João III, montou uma expedição de exploração composta de 80 homens com 

a missão de explorar a região e encontrar metais preciosos. Na ocasião fundaram as vilas 

de Cananéia e Iguape, sendo que na última um porto foi estabelecido, dadas as 

condições geográficas que facilitavam navegar em direção ao interior, para o 

escoamento de produção. 



 

 

A exploração dos metais e a fundação do porto contribuíram para tirar Iguape do 

isolamento (PETAR, 2006). No século XVII ocorreu uma maior ocupação devido à 

chegada da mão-de-obra escrava para a exploração de metais preciosos nas seguintes 

vilas da região que vinha sendo explorada: Sete Barras, Juquiá, Ribeira e  Jacupiranga 

(ISA, 2008). 

A ocupação da Baixada Santista também está ligada ao início da colonização 

brasileira e ocorreu no mesmo contexto citado anteriormente. São Vicente, município 

mais antigo do Brasil e fundado por Martim Afonso de Souza em 1532, já possuía 

Santos como seu porto a partir da metade do século XVI. Até o século XIX, a região 

teve baixo crescimento, mas o auge da cultura cafeeira viabilizou grande expansão por 

aumentar as atividades portuárias (SECRETARIA DE ECONOMIA E 

PLANEJAMENTO, 2008). 

 
4.2.3 Economia 

 
Inicialmente, no séc. XVI, foi desenvolvida pela população indígena uma 

economia de subsistência voltada para a caça, pesca e agricultura itinerante da 

mandioca. No século XVII e até o século XVIII foi a vez dos metais preciosos, 

explorados com a mão-de-obra escrava negra e, originalmente, na vila de Iguape. No 

século XIX, após a decadência da atividade mineradora, implantou-se a cultura do arroz, 

também produzido com a utilização da mão- de –obra escrava. No final do século XIX, 

com o colapso da escravidão, a produção de arroz não mais correspondeu às 

expectativas comerciais e entrou em colapso, levando a região a regredir 

economicamente a uma economia agrícola de subsistência (ISA, 2005). 



 

 

No início do século XX, com a chegada dos japoneses, teve início o cultivo da 

banana e do chá na região e que subsiste até os dias atuais em grandes e pequenas 

propriedades. A criação de áreas de reserva e proteção ambiental no início dos anos 60, 

para a preservação da biodiversidade local, afetou a população nativa, privando-a do uso 

da terra para a subsistência e gerando condições socioeconômicas desfavoráveis no sul 

do estado de São Paulo com a agricultura que mal chega a ser de subsistência, ausência 

quase absoluta de atividade industrial e indicadores socioeconômicos abaixo da média 

do país. O retrato econômico do século XX na região é um baixo índice de 

responsabilidade social, riqueza municipal, longevidade e escolaridade (ISA, 2005).  

O Vale do Ribeira é a região menos desenvolvida do Estado de São Paulo, sendo 

que aproximadamente 90% do seu território é coberto pela Mata Atlântica. A extensa 

cobertura vegetal e as reduzidas áreas de cultivo e de pastagem permitem uma 

diversificada fauna silvestre. Entretanto, a atividade pecuária, voltada para o rebanho 

bubalino, é pouco significativa, representando apenas 5% da produção da região. Quanto 

à atividade industrial, encontra-se o setor químico, na produção de ácido fosfórico. A 

atividade pesqueira é realizada nos municípios de Cananéia e Iguape (BICHIR, 1995). 

Segundo o mesmo autor, a região é retratada por um quadro grave de carência de 

recursos e apresenta mazelas e doenças típicas do subdesenvolvimento econômico, além 

do conflito de terras que acaba por ser mais um obstáculo para o alcance do 

desenvolvimento econômico da região. É crescente o número de habitações precárias, 

sendo que esse déficit habitacional não engloba apenas a população de baixa renda. Mais 

da metade da população dessa região possui renda inferior a dois salários mínimos.  



 

 

Quanto à saúde da população, pode-se dizer que a situação é precária, com alto 

índice de desnutrição em crianças, presença de doenças endêmicas, como 

esquistossomose, malária, dentre outras (BICHIR, 1995). Conforme Giatti (2004), as 

doenças parasitárias intestinais são problemas atuais de saúde pública na região do Vale 

do Ribeira e encontram-se relacionadas com o saneamento básico precário e a 

degradação ambiental presente no local. 

Nesse contexto, a escolaridade e o conhecimento sanitário da população exposta 

são aspectos relevantes. A elaboração e a implementação de programas de Educação em 

saúde capazes de envolver a população são essenciais para que haja a transformação de 

hábitos, os quais vêm a contribuir com a transmissão de doenças e representam fatores 

de subdesenvolvimento (GIATTI et al., 2004). 

Sobre a economia da Baixada Santista, pode-se citar o porto que, integrado com a 

ferrovia, realizou um papel importante no desenvolvimento econômico regional. Na 

década de 40, a construção da Rodovia Anchieta trouxe nova organização espacial e 

urbana à Baixada Santista, transformando a região no mais importante pólo turístico e de 

lazer do Estado. Com esse crescimento, o setor terciário tornou-se mais dinâmico 

(SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 2008). 

Conforme a Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo 

(2008), com a inauguração da Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, e de outras 

indústrias petroquímicas, na década de 50, criou-se uma das mais importantes cadeias 

produtivas do país. O crescimento de Santos, Cubatão e Guarujá provocou um 

deslocamento da população para outros municípios bastante próximos, originando a 

conurbação, a qual só interrompia-se devido às restrições físicas do local. 



 

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista, devido à proximidade dos grandes 

centros do Estado de São Paulo, atrai expressiva população flutuante, a qual procura 

usufruir de suas praias, sobrecarregando as cidades e afetando a qualidade de vida da 

população, porém alavanca o comércio das cidades. Esse movimento é 

proporcionalmente mais acentuado na Praia Grande e em Itanhaém (SECRETARIA DE 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 2008). 

O relevo regional e a baixa qualidade dos solos são os fatores responsáveis pela 

baixa atividade agropecuária, onde se destacam a cultura de banana e palmito de 

pupunha, além da psicultura. A Baixada Santista possui uma estrutura industrial 

dinâmica, sendo o ramo de refino de petróleo, metalurgia básica e o ramo químico os 

segmentos de destaque. As indústrias de fabricação de alimentos e bebidas também 

apresentam importância na região (SECRETARIA DE ECONOMIA E 

PLANEJAMENTO, 2008). 

Quanto à escolaridade, observa-se heterogeneidade entre os municípios, sendo 

que Santos apresenta os melhores resultados diante de outros municípios. Em relação à 

saúde, tem-se a necessidade de promover melhorias, como ampliar o atendimento e os 

serviços para todas as faixas etárias. Na Baixada Santista, outra problemática de 

destaque é conciliar seu crescimento econômico com a preservação do meio ambiente, 

eliminando conflitos entre questões econômicas, habitacionais e ambientais 

(SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 2008). 

 

 



 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO REGIONAL  

A região do Vale do Ribeira e da Baixada Santista (Mongaguá, Itanhaém e 

Peruíbe) apresentam condições favoráveis à manutenção de arbovírus devido a suas 

características de relevo, clima, vegetação, fauna, hidrografia e barreiras físicas 

(ROMANO-LIEBER, 1996). 

 

 

4.3.1 Relevo 

O Vale do Ribeira é dotado de duas topografias bastante distintas: Serrania 

Costeira e Baixada Litorânea. Entre elas, há uma área de transição, a região Pré-Serrana. 

Segundo Cárreri (1997), a Serrania Costeira é composta por parte da Serra do Mar, de 

800 a 1800m, ultrapassando 2000 em alguns pontos. A Baixada Litorânea, onde a 

altitude não passa de 100m, é caracterizada por vários meandros de cursos d’água até 

desaguarem (baixa declividade). 

Quanto ao relevo regional da Baixada Santista, o termo baixada refere-se ao 

interespaço de planícies de marés com mangues existentes entre as duas principais ilhas 

da região, Santo Amaro e São Vicente, e os múltiplos esporões da Serra do Mar. A 

Baixada Santista apresenta relevo de agradação, litorâneo e planície costeira, ou seja, é 

comporto por uma pequena faixa litorânea e pela Serra do Mar. Apresenta terrenos 

baixos, mais ou menos planos, próximos ao nível do mar (OLIVEIRA et al., 2007). 

 

      



 

 

 4.3.2 Clima  

A região do Vale do Ribeira encontra-se sob transição climática devido à 

influência marinha. O clima corresponde ao tropical super úmido, sem estiagem, com 

temperatura média acima de 22°C no mês mais quente (RAMOS NETO, 1993) e com 

média anual de precipitação pluvial de 1800 mm, sendo que na Serrania Costeira pode 

atingir de 2000 a 3000 mm. No mês mais seco a região apresenta 60 mm de chuva 

(BICHIR, 1995). 

O clima da região da Baixada Santista é tropical úmido, sem estação seca e com 

temperatura média do mês mais quente maior que 18ºC. Apresenta, no mês mais seco, 

precipitações pluviométricas superiores a 30 mm (OLIVEIRA et al., 2007) e variações 

pluviométricas anuais entre 1500 e 2000 mm na baixada, sendo que na região da Serra 

do Mar pode chegar a 4000 mm anuais. A circulação atmosférica é dominada pela brisa 

marítima local e pelas massas de ar tropical atlântica e polar (SUCEN, 1975). 

 

4.3.3 Vegetação 

A vegetação do Vale do Ribeira é predominantemente florestal, onde se encontra 

a Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, denominação adotada por Carreri (1997) 

de acordo com a proposta de uniformização da nomenclatura fitogeográfica brasileira, 

sendo que esta floresta ocupa área tropical mais úmida. As formações naturais arbustivas 

ou herbáceas na restinga ocorrem na Ilha Comprida, presentes na planície somente em 

áreas de ação antrópica. 



 

 

A vegetação atual da Baixada Santista difere da original devido à ação antrópica. 

Os tipos de vegetação são: Litorânea (jundu e manguezal), Mata Atlântica (floresta 

heterogênea com grande biodiversidade e umidade) e Mata de Araucária (mata de 

pinheiros). A vegetação original foi determinada pelos tipos de solos presentes 

(OLIVEIRA et al., 2007). 

4.3.4 Hidrografia 

O principal rio da região do Vale do Ribeira é o Ribeira de Iguape, o qual se 

expande, por meio de seus afluentes, a partir da cadeia montanhosa da Serra de 

Paranapiacaba para o sul e sudeste rumo ao Oceano Atlântico e para o norte e noroeste. 

As enchentes no rios e águas estagnadas são freqüentes devido às condições do solo, 

drenagem e fortes precipitações pluviais. A estagnação de água viabiliza o 

estabelecimento de criadouros de culicídios na região (BICHIR, 1995). 

 



 

 

Figura 5 – Rio Ribeira de Iguape, Iguape, São Paulo. 

 

Foto: Villela, 2008. 

A região da Baixada Santista está localizada em uma faixa estreita de planície 

litorânea e é limitada pela escarpa da Serra do Mar. Sua rede hidrográfica é constituída 

por vários rios, como Itapanhaú, Preto,Branco, Cubatão, Itatinga e Quilombo. Todos os 

municípios da região pertencem à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da 

Baixada Santista. Os rios predominam em áreas de planícies costeiras ou de escarpas da 

Serra do Mar. A maioria dos rios, como Itanhaém e Cubatão, não possuem grande 

extensão devido à geologia e ao relevo da região (SECRETARIA DE ECONOMIA E 

PLANEJAMENTO, 2008). 

 

4.3.5 Barreiras físicas 



 

 

Durante uma visita técnica nos dias 09 e 10 de abril de 2008, foi observado que a 

região do Vale do Ribeira no Estado do Paraná, assim como o Vale do Ribeira do Estado 

de São Paulo, possui cenários que caracterizam a desigualdade social e econômica, 

diante de carência de recursos financeiros e difícil acesso à educação para crianças e 

jovens que moram distante das escolas. Na região da Baixada Santista também há sinais 

de pobrezas em alguns municípios. 

Devido ao fato dos Estados de São Paulo e Paraná fazerem divisa, técnicos do 

programa de prevenção à encefalite no litoral paranaense afirmaram, na época da 

epiemia, que não existia qualquer evidência de que a encefalite que atingiu o Estado de 

São Paulo, no início de 1975, tenha alcançado o Paraná (Figura 6). Pesquisadores 

suspeitam que a epidemia não alcançou o estado paranaense por causa do relevo da 

região, caracterizado por uma serra (Figura 7). 

 

 

Figura 6 – Relato sobre a epidemia de encefalite não ter atingido o Estado do Paraná. 
 

 
Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1976d. 

 



 

 

Figura 7 - Barreira física como impedimento para que epidemia de encefalite atingisse o 
Estado do Paraná. 
 

 
Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1975a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4 NOSOGRAFIA DA DOENÇA 

 

4.4.1 Epidemiologia da doença 

O homem, mesmo não sendo o elo essencial em ciclos de manutenção de vários 

arbovírus, provoca transformações na eco-epidemiologia desses agentes, o que viabiliza 

a ação dos patógenos, levando ao seu próprio acometimento, dentro e fora de focos 

naturais (SUZUKI, 1995). 

Acredita-se que o surgimento da encefalite pelo vírus Rocio nos municípios de 

Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, inicialmente, decorreu de modificações ecológicas feitas 

pelo homem (Figura 8), o qual ofereceu condições propícias para o estabelecimento de 

criadouros de possíveis vetores em regiões peridomiciliares, e pela existência de 

reservatórios naturais que serviram como fontes de infecção para os homens (SUCEN, 

1975). 

Figura 8- Modificações ecológicas na Região da Baixada Santista. 

 
Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1975b. 



 

 

Com a eclosão da epidemia de encefalite pelo vírus Rocio, a atenção dos 

pesquisadores voltou-se para este vírus desconhecido e os estudos foram dirigidos com 

base em marcos iniciais, sendo que um deles engloba os estudos a esse vírus, o marco 

‘Diagnóstico de doença humana’ (IVERSSON, 1993). 

Essa epidemia foi considerada grave, pois acometeu 1020 pessoas em 20 

municípios, sendo treze do Vale e sete da Baixada, no período epidêmico, o qual 

engloba os anos de 1975 a 1978. Confirmou-se então a etiologia por arbovírus Rocio 

(LOPES, 1978). No período de 1978 a 1983, notificaram-se 80 casos de encefalite, mas 

só houve uma confirmação etiológica por meio da análise do líquido céfalo-raquidiano 

de um óbito em 1980 (IVERSSON e COIMBRA, 1984). Em inquéritos 

soroepidemiológicos feitos em 1983, foi possível verificar a presença de anticorpos IgM 

para Rocio em dois pescadores e, em 1987, em duas crianças, ambos residentes na área 

rural. Esses dados evidenciam a possibilidade do vírus circular na população, no período 

pós-epidêmico. 

 Bichir (1995) realizou um estudo epidemiológico descritivo sobre a ocorrência 

de encefalite por arbovírus a partir de informações existentes nas fichas de investigação 

epidemiológica dos casos suspeitos notificados ao Sistema de Vigilância Epidemiológica 

do Estado de São Paulo, nos prontuários médicos de hospitais e do Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas e em resultados de exames laboratoriais do Instituto Adolfo 

Lutz. Estas informações registradas foram coletadas durante o período de 1983 a 1993. 

Como resultados, o autor apresentou 40 casos prováveis, a partir de critérios 

clínicos e epidemiológicos, sendo 34 no Vale do Ribeira e 6 na Baixada Santista. Desses 

40 casos prováveis, ocorreram 24 óbitos. Como letalidade geral dos casos, obteve-se o 



 

 

valor de 60%. Já quanto à letalidade por regiões, obteve-se o valor de 83,3% na Baixada 

Santista e 55,8% no Vale do Ribeira. 

Quanto à investigação laboratorial realizada, não havia solicitação de teste 

sorológico para arbovírus para 13 casos nem solicitação de exame do líquido céfalo-

raquidiano para 14 deles. Em apenas seis óbitos, foram realizados exames 

anatomopatológicos, os quais só apresentaram descrições macroscópicas dos órgãos 

examinados. 

Foram analisadas 4300 solicitações de testes sorológicos feitos pelo Instituto 

Adolfo Lutz para procedentes ou residentes do Vale do Ribeira, Baixada e municípios 

limítrofes, o que possibilitou verificar anticorpos para diversos arbovírus (VEE, Rocio, 

Saint Louis e Ilhéus, entre outros), mas sem indícios de infecção aguda. 

Bichir (1995) concluiu que a Vigilância Epidemiológica dos arbovírus 

neurotrópicos no litoral sul do Estado apresenta-se ainda com traços precários, o que 

gera a necessidade de continuar os estudos epidemiológicos relacionados ao tema 

tratado. Recomendou ser necessária uma integração efetiva entre os serviços de 

diagnóstico clínico, laboratorial e ações de vigilância epidemiológica da encefalite por 

arbovírus para que medidas adequadas de prevenção e controle fossem adotadas. 

 

4.4.2  Em busca do vetor 

Enquanto acreditava-se que a falta de saneamento básico era a responsável pela 

emergência da encefalite, a questão do saneamento ganhou espaço na mídia, até que o 

avanço na investigação científica trouxe à tona que a doença era uma arbovirose e, 



 

 

portanto, seria veiculada por insetos hematófagos. 

Reportagens sobre esse enfoque foram obtidas e então analisadas quanto aos 

obstáculos existentes na pesquisa e quanto à importância da descoberta do transmissor 

do vírus para o estabelecimento das medidas de controle e prevenção. 

Em 1975, deram início a investigações científicas a fim de conhecer o agente 

etiológico e como este era veiculado. Sobre o agente etiológico, a descoberta não foi 

imediata. Após vários estudos científicos sobre o agente, o Instituto Adolpho Lutz (IAL) 

conseguiu isolar o vírus e identificá-lo em 1976, porém não conseguiram desvendar qual 

era o transmissor da doença, o que motivou a realização de inúmeras pesquisas.  

Observa-se que pesquisadores, no início da epidemia, suspeitaram que o vetor 

fosse uma mosca, conhecida como mutuca (Tabanidae), devido aos experimentos 

realizados com ratos em gaiolas vedadas com malha fina, às quais apenas insetos teriam 

acesso (Figura 9). 

 

Figura 9 - Suspeita de que o vetor do vírus Rocio fosse uma mutuca. 
 

 
Extraído de: VEJA, 1975b. 

Registrou-se também a suspeita de que o vetor fosse pernilongos, também 



 

 

conhecidos como mosquitos (Culicidae), pois foram dadas recomendações pertinentes 

ao combate a esses insetos, como: a drenagem de lagos e o aterro de brejos nas 

imediações dos centros urbanos. Outra medida adotada foi a desapropriação de terrenos 

baldios ausentes de higiene, possíveis criadouros de vetores. Concentraram-se também 

esforços no combate aos pernilongos adultos com produto químico na tentativa de conter 

a epidemia (Figura 10).  

 

Figura 10 - Esforços concentrados para combater os possíveis vetores do vírus Rocio. 
 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975c. 

 

Somente em março de 1982, uma equipe da Faculdade de Saúde Pública 

conseguiu, por meio de estudos de ecologia, levantar suspeitas sobre uma espécie de 



 

 

mosquito (Culicidae), identificada como Aedes scapularis, a qual poderia ter sido o 

vetor do vírus. Oswaldo Paulo Forattini, chefe da equipe, afirmou que assim concluía-se 

a segunda etapa dos trabalhos iniciados em 1976 pelo IAL (Figura 11). 

 
Figura 11 - Levantamento de suspeitas sobre os possíveis mosquitos transmissores. 
 

 

Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1982. 

Assim sendo, conclui-se que a construção do conhecimento científico teria servido 

de base para a elaboração de medidas de controle de vetores mais específicas uma vez 

conhecido o vetor, porém é necessário, ainda atualmente, que haja ações de vigilância 

para que uma epidemia, como a encefalite por vírus Rocio que simplesmente 



 

 

desapareceu, não se torne reemergente e volte a acometer a população, a qual continua 

habitando moradias próximas de matas (Figura 12) e apropriadas para a procriação de 

artrópodes transmissores de arbovírus. 

 

 
 
Figura 12 – Uma moradia do município de Mongaguá, São Paulo. 
 
 

            
Foto: Villela, 2008. 
  

4.4.3    Bioecologia dos possíveis vetores 

Atualmente, dentre os arbovírus conhecidos, sabe-se que mais de 200 têm como 

vetores os Culicidae, mostrando a importância desses insetos para a manutenção dos 

arbovírus no ambiente (SUZUKI, 1995). 



 

 

Com o esforço para descobrir os vetores do vírus da encefalite, estudos de 

entomologia foram realizados em várias localidades do Vale do Ribeira. Os primeiros 

resultados publicados em revista científica tratavam de estudo feito no ambiente 

extradomiciliar (FORATTINI et al., 1978a). Posterior a esses estudos, surgiram outros 

que tratavam do ambiente domiciliar, o que permitiu concluir que a virose podia ocorrer 

por meio de transmissão no ambiente das moradias (FORATTINI et al., 1978b). O 

mesmo autor sugeriu que a transmissão domiciliar era mais provável na zona rural do 

que na urbana. 

O mosquito Aedes scapularis, vetor suspeito do vírus Rocio com base nas 

pesquisas de Forattini, teria assim grande implicação na Saúde Pública, pois seria 

potencial transmissora de uma das três mais importantes arboviroses que surgiram no 

quadro mundial das doenças epidêmicas, a encefalite pelo vírus Rocio (MONATH, 

1993).  

Quanto à domiciliação de vetores, esta pode propiciar a emergência de viroses 

por expansão da área de distribuição dos vírus para regiões mais habitadas, ou seja, pode 

viabilizar a dispersão de novas viroses com o aumento do contato com a população 

humana. Vale lembrar que este mosquito, o Aedes scapularis, é passível de 

monitorização. As características que determinam essa domiciliação aparentam estar 

relacionadas com a disponibilidade de criadouros, com o alcance do vôo, ecletismo 

alimentar, antropofilia e endofilia. A domiciliação não é determinada pela freqüência 

domiciliar, porém a freqüência domiciliar é característica essencial para o 

desenvolvimento da domiciliação (SANTOS, 1996). 



 

 

A espécie de mosquito Ae. scapularis prolifera-se em áreas impactadas, 

principalmente nas várzeas desmatadas e usadas para pastagens nas mais diversas 

regiões do Brasil. Esse mosquito pode ser considerado em nosso país um potencial vetor 

de arbovírus no ambiente antrópico por causa de sua ampla distribuição e possível 

participação na tríade epidemiológica do Rocio. É considerado o principal vetor suspeito 

do vírus do Rocio, agente etiológico da epidemia no Vale do Ribeira, cujo ciclo de 

transmissão presumido inclui aves domésticas e selvagens (MONATH, 1993). 

Santos (1996) estudou o comportamento desse vetor nos ambientes domiciliar e 

natural por meio da análise da freqüência domiciliar em residência no interior da 

Floresta Atlântica de encosta, no município de Cananéia, São Paulo, e verificou que não 

há diferença de comportamento entre os ambientes, porém o mosquito apresentava baixa 

freqüência no interior do domicílio. Detalhadamente, a autora afirmou que a espécie em 

questão era pouco abundante dentro da mata primitiva em relação ao total de espécies 

coletadas (menos que 5% do total), sendo que no ambiente domiciliar apresentou-se um 

pouco maior em números que a abundância da mata. Quanto à freqüência domiciliar, 

não houve diferença entre o intradomicílio e o peridomicílio em 1994. Já em 1995, 

obteve-se alto nível de significância, indicando baixa freqüência do vetor em 

intradomicílios. 

 Carréri (1997) também estudou a bioecologia do vetor Ae. scapularis em Iguape, 

São Paulo, realizando capturas entomológicas nos anos 1994 e 1995. A autora estudou a 

transição entre os meios florestal e o urbano, encontrando os seguintes mosquitos de 

importância epidemiológica: Aedes scapularis (38,4%), Coquillettidia 

chrysonotum/albifera (19,4%) e Mansonia indubitans (11,7%). A espécie Ae. scapularis 



 

 

apresentou capacidade vetora, com maior freqüência nos peridomicílios e 

intradomicílios, e de hábito endofágico. Além disso, sua ocorrência foi registrada 

durante todo o ano e foi a espécie mais abundante nos locais de coleta determinados pela 

autora em todos ambientes (florestal, transição e urbano), inclusive na área de transição, 

entretanto foi no ambiente urbano que apareceu em maior abundância. Portanto, esse 

vetor apresenta a possibilidade de ser uma espécie de importância epidemiológica na 

atual conjuntura, veiculando infecções do ambiente silvestre para a população do meio 

urbano, dentre outros fatores.  

Quanto ao ambiente florestal, a mesma autora afirma que no interior e em sua 

borda foi coletado o maior número de espécies, talvez pela riqueza de abrigos e de 

nichos ecológicos que os mosquitos podem explorar. A biodiversidade de matas 

tropicais é bem conhecida, portanto é de se esperar grande diversidade de culicídeos. Já 

no ambiente urbano, Carréri (1997) observou menor número de espécies, pois os 

criadouros encontravam-se longe das casas fora da área da cidade.  

Dados sobre a bioecologia do Ae. scapularis da região variaram, entre os 

trabalhos conduzidos por diferentes pesquisadores, de acordo com a distância em relação 

à mata, quantidade de moradias e tempo de instalação humana. Entretanto, o estudo de 

Carréri (1997) corrobora com estudos anteriores, pois conclui que, em áreas alteradas 

pelo homem, o Ae. scapularis é o mosquito mais abundante.  

Forattini (1995), por meio de coletas realizadas nos anos de 1992 e 1993, afirmou 

em seu estudo no Vale do Ribeira que o Ae. scapularis apresentou-se significativamente 

mais freqüente no meio antrópico do que o Ae. serratus, pois sua população desenvolveu 

alto nível de sinantropia como estratégia de adaptação. O padrão de alteração estimado 



 

 

pelo índice de mudança mostrou que o Ae. scapularis é favorecido pela instalação do 

meio antrópico, diferentemente do Ae. serratus, o qual apresentou significante queda 

quando o hábitat natural era modificado. Esses dados justificam a incriminação do Ae. 

scapularis como provável vetor do Rocio e serviram para afastar a hipótese de 

participação do outro mosquito citado anteriormente. 

Outra espécie de mosquito que se mostrou potencial vetora para o arbovírus 

Rocio, a partir de exemplares coletados na região de abrangência da epidemia, foi 

Psorophora ferox.  Algumas variações nas taxas de infecção foram demonstradas e 

explica-se tal fato pelos diferentes padrões de comportamento possíveis em populações 

de mosquitos (Mitchell e Forattini, 1984). Sua competência vetora foi testada nos 

Estados Unidos em condições de laboratório, juntamente com as competências do Ae. 

scapularis e do Ae. serratus. Os autores obtiveram como resultado que  Ps. ferox e Ae. 

scapularis eram suscetíveis à infecção por via oral e capazes de transmitir o vírus Rocio 

mediante a picada após o período de incubação necessário (Mitchell et al., 1986). Esses 

dados fortaleceram a hipótese do envolvimento de Aedes scapularis como vetor do vírus 

Rocio e igualmente sugeriram a participação do outro mosquito identificado como 

Psorophora ferox. 

Assim sendo, pode-se afirmar que Psorophora ferox possui competência para 

ajudar na disseminação da encefalite pelo vírus Rocio. Entretanto, sua ocorrência 

encontra-se restrita aos ambientes florestal e de transição, fato este que acaba por 

diminuir a importância epidemiológica do vetor, enfraquecendo sua capacidade vetora. 

Mesmo assim, nunca se rejeitou definitivamente essa espécie como possível vetor, pois 



 

 

o único isolamento do vírus Rocio foi feito a partir de um pool de mosquitos dessa 

espécie durante a epidemia (Lopes et al., 1981). 

Na realização de estudos que avaliam a distribuição mensal geral de mosquitos, 

Carréri (1997) observou que na época em que a temperatura e a precipitação são 

menores (meses de junho a outubro), a quantidade de mosquito também acompanha a 

queda. A temperatura e o número de mosquitos aumentam de novembro a maio, mas a 

precipitação não acompanha a curva exata de mosquitos, mesmo esta sendo a época 

mais chuvosa. Na reportagem a seguir (Figura 13), observa-se que não houve a queda 

esperada do número de casos de encefalite mesmo com a chegada do frio. Casanova 

(1994) cita que densidade populacional de mosquitos não é explicada só pela chuva, mas 

pela alternância de períodos secos e chuvosos. No sudeste, o inverno é a estação seca e 

após uma chuva os criadouros ficam prontos ao desenvolvimento larvário. 



 

 

Figura 13- A chegada do frio e a permanência da 

encefalite.  
Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1975c 

4.4.4 O agente etiológico, isolamento e identificação 

Durante as pesquisas, o vírus Rocio foi isolado em dezembro de 1975 (Figura 

14), de material do sistema nervoso central coletado de um doente que veio a óbito 

devido à encefalite (LOPES, 1978a). O ROCV também foi isolado, na época, de 

camundongos-sentinela e de uma ave silvestre, a espécie Zonotrichia capensis 

(ROMANO-LIEBER, 1996).   

 

Figura 14- O isolamento do vírus Rocio. 



 

 

 

 
Extraído de: O ESTADO DE SÃO PAULO, 1976a. 

O arbovírus Rocio foi identificado como Flavivírus por comparação com 

membros deste táxon. Todas amostras do SLEV identificados não mataram ratos de 6 a 

8 semanas inoculados subcutaneamente. Já o vírus Rocio matou ratos de 8 dias (LOPES 

et al., 1979).  

O processo de identificação do vírus foi demorado, visto que a epidemia teve 

início no começo de 1975 e o vírus somente foi descrito no final desse mesmo ano. 

Nesse período, os artigos dos jornais relatavam sobre as altas taxas de morbidade e 

mortalidade que foram ocasionadas pela epidemia de encefalite. Também abordaram que 

as autoridades sanitárias alertaram para o perigo e, ao mesmo tempo, incentivaram a 

uma busca imediata de conhecimento científico na tentativa de descobrir o “vilão” 

daquela região. A mídia acompanhou e noticiou obstáculos e avanços científicos 

relativos à estrutura epidemiológica da doença. 

Notícias sobre a epidemia no litoral sul do Estado foram obtidas do banco de 

dados do jornal Folha de São Paulo, de 1975 a 1977, as quais relatam como foi feita a 



 

 

abordagem pela mídia na procura do vetor e do agente etiológico da doença. 

Destaca-se que, no início do processo epidêmico, pesquisadores do Instituto 

Adolfo Lutz (IAL) não sabiam que doença infecto-contagiosa estava afetando a região 

de Peruíbe e proximidades (Figura 15). 

Figura 15 – O desconhecimento da doença pelos pesquisadores. 
 

  
Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1975d. 

 

A mídia acompanhou todo o processo de busca de conhecimentos pelos  

pesquisadores. Por meio de um estudo sorológico, a hipótese do vírus responsável ser o 

da Encefalite Eqüina Venezuelana, o EEVV, foi declinada e reforçou-se a do vírus 

desconhecido. O médico Oscar Lopes declarou ao jornal a falta de especialistas no 

assunto, o que retardava o processo de identificação do vírus e impossibilitava a criação 



 

 

de uma vacina.  

No dia 23 de abril de 1975, o jornal traz os mosquitos como vetores e evidências 

de que o vírus fosse do tipo B, visto que 92% dos soros de 36 doentes examinados 

possuía anticorpos do tipo B (Figura 16).  

 

Figura 16- Relato sobre os mosquitos serem os vetores da encefalite. 
 

  
Extraído de: O ESTADO DE SÃO PAULO, 1975c. 

 

Relatou-se, no dia 18 de maio de 1975, a intensificação do surto e, no dia 20, a 

imprensa apontou 350 casos e 35 mortes até então (Figura 17). Esperava-se redução da 

doença com a baixa temperatura do inverno próximo. 

 

 



 

 

Figura 17 – Número de casos e mortes devido à epidemia de encefalite. 

 
 Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1975g. 

O médico, Dr. Tiriba, afirmou que o surto era um problema interdisciplinar, e 

não apenas de saúde, pois as pessoas precisavam de uma educação sanitária para 

prevenção de doenças. Naquele primeiro de epidemia, o surto extinguiu-se e o litoral foi 

liberado dia 30/06/75 (Figura 18). O Hospital de Emergência foi fechado e a 

identificação do vírus ainda não havia sido feita. A encefalite retornou em setembro de 

75, porém com maior força no Vale do Ribeira. 

 

Figura 18 - Liberação do litoral para os turistas. 

 
Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1975f. 

 

 



 

 

A mídia enfocou a falta de conhecimentos sobre a doença de forma 

interdisciplinar, priorizando a promoção da educação sanitária da população. Assim 

sendo, revelou ao público os obstáculos para obtenção de resultados relevantes para 

controlar a epidemia. 

Quanto aos vetores, como já discutido anteriormente, foi feito o isolamento do 

vírus Rocio em março de 1980, em um pool de mosquitos da espécie Psorophora ferox, 

coletados juntamente com outras espécies em regiões epidêmicas do Estado de São 

Paulo durante a epidemia (LOPES et al., 1981), fortalecendo a hipótese da competência 

vetora dessa espécie para o arbovírus Rocio.  

Entretanto, esse isolamento do Rocio referido para Psorophora ferox foi o único 

a partir de mosquitos coletados na natureza, gerando dúvidas quanto ao papel vetorial da 

espécie (SUZUKI, 1995). Também não foi possível afirmar que o Ae. scapularis tenha 

sido realmente o vetor transmissor e sim, que é apenas uma forte suspeita (MITCHELL 

e FORATTINI, 1984), pois esse mosquito mostrou-se competente em testes de 

laboratório e sua ecologia explicava bem o processo epidêmico. 

 

4.4.5 Reservatórios  

A identificação da fonte alimentar de mosquitos vetores é fundamental no estudo 

das arboviroses como meio para se conhecer reservatórios participantes do ciclo de 

manutenção de arbovírus no ambiente. Conforme Romano (1990), o homem é 

hospedeiro acidental nos ciclos de manutenção de arbovírus em geral. Os principais 

reservatórios são suínos, eqüinos, roedores e aves. 



 

 

Um trabalho realizado por Forattini et al. (1989) apresentou dados sobre as 

preferências alimentares de mosquitos coletados em quatro pontos da região do Vale do 

Ribeira. Essa coleta foi feita de fevereiro a novembro de 1986. As espécies de interesse 

para os pesquisadores eram Ae. scapularis e representantes de Culex (Melanoconion), 

principalmente Cx. ribeirensis e Cx. sacchettae. Com a análise dos repastos sanguíneos, 

concluiu-se que Ae. scapularis tiveram repasto em mamíferos de grande porte, como 

bovinos, eqüinos e até mesmo o homem. 

Com este estudo, os autores afirmaram que a presença de animais domésticos no 

peridomicílio atrai os mosquitos não só da espécie Ae. scapularis, mas também das 

espécies representantes de Culex (Melanoconion) citadas anteriormente.  

Diante da análise dos hábitos alimentares dos mosquitos, trabalhos sobre os 

reservatórios são possiblitados. Estudos ecológicos e experimentais indicaram que os 

principais hospedeiros vertebrados do arbovírus Rocio eram aves silvestres e que aves 

domésticas poderiam estar presentes como hospedeiros amplificadores (IVERSSON, 

1994). 

Conforme estudo realizado por Ferreira (1994), aves foram capturadas de janeiro 

de 1978 a dezembro de 1990 nos municípios Salesópolis, Itapetininga e da região do 

Vale do Ribeira. Em um total de 39911 aves, foram encontradas 269 aves pertencentes a 

66 epécies e 22 famílias, com reação monotípica para os vírus da Encefalite Eqüina do 

Leste (EEE), Encefalite Eqüina Venezuelana (VEE), Encefalite Eqüina do Oeste (WEE), 

Ilhéus (ILH), Rocio (ROCV), Encefalite São Luís (SLE), SP An 71686 ou Carapuru 

(CAR).  

Quanto à importância epidemiológica, observou-se distribuição das aves com 



 

 

sorologia positiva em diferentes habitats, predominando os que excluem mata e a 

presença de maior diversidade de reações positivas nas espécies que se concentram em 

campos de cultura, o que permite explicar a doença entre pessoas que não saíam da área 

de suas casas (FERREIRA, 1994). 

Com o propósito de avaliar os arbovírus ainda presentes na região da Mata 

Atlântica, no Estado de São Paulo, Pereira et al. (1996) realizaram o isolamento de três 

amostras de vírus na região: de sangue de pardal (Passer domesticus) capturado em 1977 

em Caraguatatuba; de camundongo sentinela picado por mosquitos em Iguape no ano de 

1987; de sangue de gambá (Didelphis marsupialis), capturado também em Iguape, 

porém no ano de 1990. As amostras foram examinadas contra 66 vírus das regiões 

amazônica e paulista por meio dos testes de fixação de complemento e neutralização. 

Entretanto, não observaram reações positivas para os vírus de interesse (Alphavírus e 

Flavivirus, por exemplo), apenas entre os vírus das amostras testadas, os quais ainda são 

desconhecidos. 

 

4.4.6 Infra-estrutura das cidades 

Urbanização 

Uma série de trabalhos no Vale do Ribeira enfocando a diversidade de culicídeos 

no local foi feita nos anos 90, chamando atenção para o ambiente antrópico e para as 

espécies presentes em cada um deles. A partir da análise dos dados do SEADE (1993), 

nota-se um aumento da urbanização nessa região, de 55% em 1980 para 60,8% em 1991, 



 

 

o que traz uma preocupação epidemiológica para o ambiente urbano, devido ao maior 

número de habitantes (CARRÉRI-BRUNO, 1997). 

 

Saneamento 

 
Na visão inicial dos estudiosos, a falta de saneamento básico, principalmente 

relativa à drenagem nas áreas urbanas, teria facilitado o surto por viabilizar a procriação 

de mosquitos vetores da doença, preocupando as autoridades sanitárias.  

Diante dessa preocupação, além das atividades desenvolvidas pela SUCEN de 

combate aos possíveis vetores pela aplicação de larvicidas e de inseticidas, tanto por 

operações terrestres como por via aérea com o emprego de avião, o Departamento de 

Águas e Energia Elétrica (DAEE), vinculado à Secretaria de Obras e Meio Ambiente, 

executou obras de engenharia sanitária em ação conjunta com a SUCEN. Os técnicos da 

SUCEN e do DAEE visitaram Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe afim de demarcar áreas 

prioritárias para a execução das obras em questão (SUCEN, 1975).  

 
Quadro 2 - Natureza dos serviços realizados pelo DAEE e quantidades executadas dos 
mesmos. 
 

 



 

 

Extraído de: SUCEN, 1975. 

A região da Baixada Santista, por ser plana, recebe das escarpas da Serra do Mar 

grande quantidade de água que tem dificuldade para atingir o mar devido ao relevo da 

região. Além disso, a composição do solo por areias finas, quando carreadas pelas águas, 

determina o assoreamento dos canais de drenagem, fato este que provoca o alagamento 

de áreas baixas. Diante desses tópicos apresentados, as ações do DAEE foram, então, a 

drenagem pela abertura de canais, aterro de áreas confinadas, limpeza de córregos e 

desassoreamento (SUCEN, 1975). 

Entretanto, a carência do Vale do Ribeira permanece, a qual é visível em 

questões referentes ao saneamento e na existência de condições facilitadoras aos 

mosquitos, as quais persistem ainda nos dias de hoje (Figura 19).  

Figura 19- Vala de drenagem com água estagnada na área urbana de Mongaguá, 
evidenciando condição favorável ao estabelecimento de criadouro de mosquitos. 

 
      Foto: Villela, 2008. 

 



 

 

Diante desse aspecto, segue a elaboração de um conhecimento sobre a possível 

relação da ocorrência da epidemia com a falta de saneamento básico: 

Reportagens sobre a epidemia de encefalite foram obtidas de bancos de dados 

dos jornais A Tribuna, Cidade de Santos, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, 

as quais foram analisadas quanto à busca do saneamento na tentativa de controlar o surto 

em 1975 e como este tópico ganha espaço até hoje diante de situação de calamidade 

pública. 

Com a epidemia de encefalite, o litoral sul recebeu um atento olhar das 

autoridades sanitárias na época. Em uma reunião de emergência no Palácio dos 

Bandeirantes em São Paulo (Figura 23), relatada pela mídia no dia 24.04.75, os prefeitos 

da Baixada Santista deixaram evidente que o maior problema era o saneamento básico, 

ainda precário na região (Figuras 20, 21 e 22). Isso se deu em grande parte devido ao 

desconhecimento do modo de transmissão da doença, que mais tarde revelou tratar-se de 

arbovirose silvestre, com restrita relação ao saneamento urbano.  

A mídia impressa priorizou em seus artigos a necessidade do saneamento para o 

controle do surto, o que explicita a suposta relação entre o surto e a falta de saneamento. 

A mídia enfocou o trabalho das autoridades relativo ao saneamento básico porque os 

estudiosos, perante a falta de conhecimento científico da etiologia da doença, apontaram 

o saneamento como o principal fator que desencadeou o problema. 

 

 

 

Figura 20 - Reunião realizada no Palácio dos Bandeirantes, São Paulo.  



 

 

 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975k. 

 

Figura 21 - Tema dominante na reunião entre municípios da região atingida pela 
epidemia. 
 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975l. 



 

 

Figura 22 - Enfoque dado ao saneamento na época da epidemia. 

 

 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975m. 

 

Na reunião citada anteriormente, foram listadas e executadas, na medida do 

possível, 17 medidas para deter a transmissão do vírus Rocio (Figura 24), o qual se 

tornou silencioso em torno de 1978, desviando o olhar da região novamente. É possível 

que tenha surtido efeito a drenagem e o aterro de brejos nas imediações dos centros 

urbanos, que na época teriam servido de criadouros de mosquito vetores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Figura 23- Reunião dos prefeitos com o Governador do Estado de São Paulo. 
 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 24- Medidas adotadas na tentativa de controle da epidemia. 
 

 
Extraído de: CIDADE DE SANTOS, 1975c. 

 

 



 

 

Voltando-se ao período atual, percebeu-se com as chuvas que ocorreram no 

Estado de São Paulo nos dias 12 e 13 de janeiro de 2008 que o saneamento básico no 

Vale do Ribeira, principalmente relativo à drenagem da bacia costeira nas áreas 

ocupadas pelas cidades ainda continua precário, pois as cidades atingidas encontraram-

se inundadas, ocasionando prejuízos aos desabrigados e até mesmo mortes (Figuras 25, 

26 e 27). 

Figura 25- Chuvas recentes na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. 
 

 
Extraído de: O ESTADO DE SÃO PAULO, 2008a. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Figura 26 - Situação de calamidade pública nas regiões atingidas pela chuva. 

   
Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 2008. 



 

 

Figura 27 - Estragos provocados pelas chuvas no Estado de São Paulo. 
 

 
Extraído de: O ESTADO DE SÃO PAULO, 2008b. 

 

Uma pesquisa com base em dados do IBGE sobre questões demográficas e 

sanitárias, mostra que esta região ainda é uma das mais precárias em saneamento básico 

do Estado, mesmo com avanços quanto ao esgotamento sanitário (GIATTI et al., 2004).  

É possível observar que ocorreu um viés voltado para o saneamento ao 

acreditarem que este era o fator direto da transmissão do agente etiológico e que, a partir 

dessa afirmação de pesquisadores e autoridades, ainda desprovidos de conhecimentos 

gerados em pesquisa, os veículos de comunicação divulgaram maciçamente essa 

afirmação, pois eram cobradas informações a todo instante.   

Com o passar do tempo, o conhecimento científico sobre o Rocio foi gerado e 

descobriu-se que o mesmo era um arbovírus silvestre e que, conseqüentemente, sua 

transmissão estava ligada muito mais ao ambiente natural do que ao urbano mal 

saneado. Nota-se, portanto, que houve grande problema na comunicação entre 



 

 

pesquisadores e jornalistas e na qualidade da informação relatada, pois a mídia passou a 

explorar bastante a questão do saneamento básico, colaborador indireto da epidemia, na 

falta de resultados científicos imediatos vindos dos pesquisadores. 

Percebe-se que a precariedade em saneamento básico e a incipiente educação 

sanitária persistem desde a época epidêmica até os dias atuais, ou seja, ainda não foi 

feito um trabalho efetivo nessa região carente do Estado, o que pode viabilizar o 

surgimento de uma nova epidemia ou até mesmo o retorno da encefalite. 

 

4.4.7 Características individuais da população atingida e fatores de risco 

Os fatores de risco observados são geralmente associados a infecções por 

arbovírus por viabilizarem maior exposição de indivíduos aos mosquitos transmissores 

do patógeno. É importante conhecer fatores que mostram a distribuição de infecção por 

arbovírus numa população e os grupos que apresentam maior probabilidade de infecção 

para poder intervir rapidamente e complementar o teste de laboratório com formulários 

individuais ou familiares, caso seja adequado. Vale lembrar que, segundo Barreto 

(1987), não é suficiente como medida de distribuição da doença a comprovação de 

associação entre uma característica e uma infecção por arbovírus. É necessário usar 

outros parâmetros para validar seu uso para predição. 

No período de julho de 1977 a julho de 1978, Iversson (1982) fez um estudo da 

população atingida pela encefalite por meio de um seguimento sorológico para pesquisa 

de anticorpos inibidores de hemaglutinação de 18 arbovírus, o qual abrangeu 83 homens 

entre 18 e 55 anos de idade, sendo que 71% tinha entre 18 e 35 anos. Estes homens eram 



 

 

funcionários da Superintendência de Desenvolvimento do Litoral Paulista da Secretaria 

de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Eles trabalhavam na abertura e 

conservação de estradas municipais, vivendo em acampamento isolado no ambiente 

silvestre, perto do local de trabalho, em Cananéia, Iguape e Jacupiranga. O alojamento 

era de padrão simples, de madeira, sem animais domésticos, com portas e janelas sem 

telas, viabilizando a entrada de mosquitos. 

A mesma autora apresentou como resultados que 71 homens entrevistados (85%) 

eram naturais do Vale do Ribeira, e aqueles que não eram naturais da região, já viviam 

lá há mais de um ano, sendo que 75% já viviam há mais de cinco anos. Quanto ao tempo 

de residência nos acampamentos, 52 homens (62,6%) viviam neles há 6 meses ou mais, 

ou seja, passaram pelo menos um verão e um outono no local, e 14 (17%) permaneceram 

cinco anos ou mais nos acampamentos. 

Nenhum dos trabalhadores relataram antecedentes de encefalite. Apenas quatro 

homens foram vacinados anteriormente contra febre amarela e só um deles apresentou 

anticorpos para amostra ou para arbovírus grupo B. Quanto aos testes sorológicos, 34 

trabalhadores (39,8%) apresentaram anticorpos para arbovírus dos grupos A e B, dentre 

outros, sendo os anticorpos para os vírus Mucambo (grupo A) e Carapuru (Grupo C) os 

mais freqüentes, e 13,2% de anticorpos para o Grupo B (IVERSSON, 1982). 

Iversson (1982) concluiu que os moradores residentes em ambiente silvestre nos 

três municípios estudados apresentaram evidências sorológicas de infecções pregressas 

por vários arbovírus, e que a proporção de infecções por arbovírus do Grupo B é menor 

do que por aqueles dos Grupos A e C. O grupo de indivíduos estudado mostrou menor 

probabilidade de exposição ao Rocio que outros grupos de área rural ou urbana. 



 

 

Quanto à realização de testes estatísticos, obteve-se que: não houve associação 

estatisticamente significante entre criar aves domésticas e infecção pelo Rocio; não 

houve associação entre ratos no domicílio e infecção pelo Rocio; houve associação, ou 

seja, diferença estatisticamente significante entre a doença e moradias: houve maior 

incidência em moradores de casas de barro e de madeira do que em moradores de casas 

de alvenaria. No Bairro do Despraiado, estudado pela autora, não se verificou essa 

diferença, pois o padrão das casas, de alvenaria, barro ou madeira, é o mesmo quando se 

trata da proteção contra reservatórios ou vetores. 

Por meio de vários estudos, concluiu-se que os indivíduos mais atingidos pela 

epidemia, inicialmente, eram do sexo masculino, trabalhadores rurais e pescadores, de 

15 a 30 anos (IVERSSON, 1993)  

 Devido à infra-estrutura precária e proximidade de moradias às matas, surgiu 

interesse em investigar os membros de famílias residentes em contato estreito com o 

ambiente silvestre, para se verificar possíveis associações entre infecções pelo vírus 

Rocio e características individuais e também familiares dos investigados, sendo que 

trabalhos que enfoquem dados familiares relacionados às infecções por arbovírus são 

bastante raros (ROMANO-LIEBER, 1996).  

Vinte anos após a epidemia, Romano-Lieber (1996) realizou um estudo analítico 

transversal sobre características individuais e familiares de moradores da Reserva 

Ecológica Juréia-Itatins, no Vale do Ribeira. Essa área teria demonstrado a presença de 

infecções por arbovírus e hantavírus de interesse epidemiológico. 

Dentre as características que foram estudadas por Romano-Lieber (1996), 

apresentaram-se como fatores de risco para infecções por arbovírus a idade (grupo mais 



 

 

afetado: de 15 a 30 anos), a ocupação (lavrador), a naturalidade (ser natural da região 

administrativa de Registro) e o hábito de entrar na mata. Já a ocupação de estudante 

aparece como fator de proteção para infecção por arbovírus. A análise dessas variáveis 

determinantes, realizada pela autora, forneceram informações relevantes sobre o 

ambiente e a sociedade que vivia neste local anteriormente atingido pela epidemia. 

Como fatores preditivos de infecção, encontraram-se os seguintes tópicos: 

presença de galinheiro anexo à casa, o hábito de criar galinhas e a presença de ratos no 

domicílio. Esses itens apresentados como fatores de risco poderiam ser usados para fazer 

um diagnóstico presuntivo preliminar das infecções, viabilizando medidas 

intervencionistas. Em áreas de pouco recurso humano e laboratorial, a aplicação de um 

questionário seria bem vinda por ser de baixo custo e por conseguir auxiliar com dados 

os serviços de saúde. 

 

4.5 ASPECTOS CLÍNICOS E PATOLÓGICOS 

 

  4.5.1 Quadro clínico 

O quadro clínico (Figura 28) é constituído por febre, cefaléia, tonturas, vômitos, 

fraqueza dos membros inferiores, perturbações oculares, atitude de imobilismo, 

alterações motoras (sem atrofias musculares), marcha insegura, comprometimento da 

comunicação verbal e sinais de sofrimento cerebral, como alteração de consciência. O 

período de incubação foi estimado em dez dias, valor mediano. Após alguns dias, pode 

ocorrer recuperação total, recuperação parcial com seqüelas ou óbito. (IVERSSON e 



 

 

TIRIBA, 1996). 

Figura 28 - Quadro clínico da encefalite. 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975e. 

 
 

 

 

 

 



 

 

4.5.2 Patologia 

O padrão topográfico das lesões apresentou-se característico, sendo que a maioria 

dos casos mostrou necrose inflamatória do tálamo. A substância cinzenta é mais 

atingida. O comprometimento das vias cerebelares e da substância reticular do 

tegumento mesencefálico foi considerado base anatômica dos freqüentes distúrbios da 

marcha e das alterações de consciência, que variavam da letargia aos graus de coma 

(IVERSSON e TIRIBA, 1996). 

 

4.5.3 Diagnósticos e exames laboratoriais 

Por meio da identificação de anticorpos da classe IgM contra alguns agentes 

etiológicos em animais, configura-se recente infecção e é adotada para indicar medidas 

de controle na prevenção de epidemias e epizootias, as quais são ativadas por métodos 

rápidos e sensíveis de diagnóstico laboratorial (ROMANO, 1990). 

Com base na revisão de estudos feita por Romano (1990), o teste 

imunoenzimático ELISA é empregado em pesquisas de anticorpos em humanos, de 

anticorpos e antígenos em reservatórios não humanos e na identificação de antígenos e 

da fonte alimentar de mosquitos vetores. Conforme Romano (1990), no que se refere ao 

vírus Rocio, foram pesquisados os anticorpos para os antígenos desse vírus. Testes de 

inibição de hemaglutinação, neutralização com redução de placas, imunofluorescência 

indireta e ensaio imunoenzimático com captura de anticorpos IgM (MAC-ELISA) foram 

feitos. 

Romano (1990) relatou que a técnica imunoenzimática mostrou-se adequada à 



 

 

vigilância da infecção por vírus em mosquitos vetores por ser rápida, sensível, específica 

e de custo menor em relação a outras técnicas tradicionais para o isolamento de vírus.  

O uso do teste imunoenzimático MAC-ELISA para arboviroses, no Brasil, 

iniciou-se em 1984, por Iversson e colaboradores, com o propósito de diagnosticar 

infecções humanas pelo vírus Rocio (IVERSSON et al.,  1985). Foi feita a análise de 

soros de 75 pacientes que foram acometidos pela encefalite durante a epidemia do Vale 

do Ribeira em 1975 e 1976.  

Destes 75 pacientes, 23 apresentaram sorologia positiva nos testes de inibição de 

hemaglutinação e de fixação de complemento, 48 apresentaram resultados sorológicos 

inconclusivos e quatro, soros reagentes para o vírus (ROMANO, 1990). Esse teste 

apresentou-se útil para a vigilância epidemiológica de encefalite por Rocio, 

considerando as dificuldades locais para obtenção de amostras parecidas de soro dos 

casos suspeitos (IVERSSON, 1992). 

Desde junho de 1976, não se confirmou mais o diagnóstico laboratorial da 

encefalite por Rocio. Soros de 90 pacientes suspeitos clinicamente de terem adquirido a 

doença entre junho de 1976 e dezembro de 1982 foram testados com um teste 

imunoenzimático com captura de anticorpos IgM (MAC ELISA), sendo uma amostra de 

soro de cada um dos pacientes. Obteve-se quatro resultados positivos por MAC ELISA 

em pessoas que apresentaram um quadro suspeito da moléstia, sendo, respectivamente, 

em agosto e setembro de 1976, em abril de 1980, e o último caso evoluiu para óbito, 

sugerindo que o vírus continuava circulando na população humana, causando doença 

grave, pelo menos até 1980 (IVERSSON, 1992). 

A mesma autora observou que a técnica foi bastante sensível para o gênero 



 

 

Flavivirus, com sensibilidade média de 95,2%, e com especificidade média de 77,6%. 

Na identificação de anticorpos anti-arbovírus em reservatórios não humanos, o teste 

apresentou sensibilidade 100% e especificidade de 97,4%. Quanto à identificação de 

antígenos virais em mosquitos vetores, obteve-se sensibilidade média de 76,5% e 

especificidade média de 93,6%. 

Ainda que o vírus ROCV tenha sido o principal agente dessa epidemia, 

evidências sorológicas demonstraram que os arbovírus da encefalite eqüina do Leste e 

de St. Louis podem também ter sido responsáveis por alguns casos da doença na área 

(IVERSSON, 1981). Além do mais, esses inquéritos sorológicos realizados por causa da 

epidemia comprovaram que outros arbovírus (como o Ilhéus, por exemplo) também 

circulam na região sudeste do Brasil (IVERSSON, 1989). 

Todas as análises feitas por Romano (1990) levaram a concluir que este é um 

teste rápido, composto por métodos sensíveis e simples procedimentos técnicos, e que 

viabiliza um diagnóstico presuntivo de infecção aguda com uma amostra de soro 

somente, fato que favorece seu uso na vigilância de arboviroses presentes atualmente no 

Brasil. 

 

4.5.4 Casos diagnosticados e óbitos 

Durante o período epidêmico, foram diagnosticados 1021 casos de encefalite lo 

litoral sul paulista, com letalidade de 10% e seqüelas graves em 20% dos doentes. 

Destes 1021 casos, 821 foram registrados na região do Vale do Ribeira (Figuras 29 e 

30). A região em questão era de difícil acesso e contava com baixa assistência médica. 



 

 

Não foi possível confirmar em laboratório se todos os casos realmente foram gerados 

pelo Rocio (IVERSSON, 1994). 

 

 

Figura 29 – Incidência mensal (casos/100.000 habitantes) de encefalite por arbovírus na 
região do Vale do Ribeira no período de janeiro de 1975 a julho de 1978. 
 

 
            1975       1976         1977           1978 

Meses e Anos 
 

Fonte: IVERSSON, 1980 (reproduzido por Villela, 2008). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Evolução da morbidade de encefalite por arbovírus na região do Vale do 
Ribeira, no período de 1975 a 1978. 
 

 

 

 

Fonte: IVERSSON, 1980. 

 

Antes do ano de 1975, não havia suspeita da encefalite na região e, com a 

presença da epidemia de meningite que atingia simultaneamente o Estado de São Paulo, 

é possível que tenham passado desapercebidos alguns casos de encefalite. Entre os 

indivíduos seqüelados foram identificados sete casos dos anos de 1973 e 1974 (Figura 



 

 

31). Esses indivíduos eram moradores de Iguape e, na época, foram diagnosticados 

como portadores da doença meningocócica, mas apresentaram seqüelas da encefalite. Os 

relatos dos clínicos que atenderam à população corroboram com esta suspeita. Neste 

contexto, a doença deve ter iniciado sua disseminação para a Baixada Santista e para o 

Vale do Ribeira, respectivamente (IVERSSON, 1979). 

Figura 31 - Suspeitas de que casos de encefalite já existiam no ano de 1973. 
 

 

 
Extraído de: O ESTADO DE SÃO PAULO, 1975f. 

 

Foram relatados casos de doença humana causada pelo Rocio no Vale do Ribeira 

após a epidemia. Em 1980, houve a confirmação de um caso por meio de testes 

sorológicos. Era uma criança de um ano de idade que veio à óbito durante a evolução da 

enfermidade, fato que torna possível a circulação do agente em população humana até 

aquela época. O número de crianças menores de um ano doentes era pequeno, entretanto 

a taxa de ataque nessa faixa etária era alto (IVERSSON, 1979) 

 Durante o estudo feito por Romano-Lieber (1996), foi analisada uma possível 

relação entre infecção por arbovírus e transfusão sanguínea. Também foi inserida a 

questão sobre antecedente de vacinação contra encefalite, pois durante a epidemia uma 



 

 

vacina produzida pelo Instituto Butantan em 1977 foi aplicada em grupo de moradores 

da região como estudo preliminar, fato que poderia vir a influenciar o resultado final. 

 Foi relatada uma prevalência de 26,9% de infecções por arbovírus na região 

estudada, sendo que para os flavivírus testados (Rocio, Ilhéus e St. Louis) a prevalência 

foi de 12,6%. Também foram observados anticorpos da classe IgM para os arbovírus 

testados indicando que não havia infecção recente por esses agentes no local durante a 

pesquisa, ou seja, os anticorpos observados neste estudo resultaram de infecções 

passadas. 

 

4.5.5 Sinais e sintomas da doença 

A infecção pela encefalite apresentou um quadro grave de sintomatologia em 

humanos. A maioria da população acometida pela epidemia encontrava-se na idade 

produtiva, sendo trabalhadores de florestas, de plantações e pescadores. Os indivíduos 

infectados apresentavam como sintomas fase febril e letárgica de sete a dez dias. Caso 

ocorresse cura, a convalescência era lenta (TIRIBA et al., 1976). 

Conforme Iversson (1979), uma preocupação prioritária surgiu nos clínicos e na 

população, pois os sinais apresentados pelas pessoas infectadas foram considerados 

graves. As infecções subclínicas eram as que apareciam com maior freqüência no 

homem quando este era infectado pelo arbovírus. Entretanto, a infecção clínica podia 

ocorrer, manifestando por meio de leves quadros febris, quadros sistêmicos graves com 

o sistema nervoso central comprometido, quadros do tipo gripal, com erupções cutâneas, 

hemorragias, entre outros (Figura 32). 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 32- Sintomas da doença. 

 
Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1976c. 

 

4.5.6 Seqüelas 

 Tiriba et al. (1976) relatou que mais de 20% dos indivíduos doentes que 



 

 

sobreviveram à epidemia apresentaram seqüelas permanentes devido a disfunções no 

cérebro e no cerebelo (Figura 33), comprometendo a motricidade e o equilíbrio dos 

indivíduos. Conseqüentemente, essas pessoas tiveram problemas para reabilitação física, 

para reintegrar-se na sociedade e tiveram também grandes obstáculos ocupacionais. 

 Como já citado anteriormente, homens adultos foram os indivíduos mais 

acometidos pela doença, tendo que parar suas atividades profissionais, para recuperar-se 

(convalescença), por ter adquirido seqüelas graves ou até mesmo devido a óbito. 

Segundo Lopes (1981), as famílias sustentadas por esses indivíduos, de repente, 

encontravam-se desestruturadas economicamente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 33- Possíveis seqüelas da encefalite. 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975o. 

 

Seqüelas graves e definitivas foram encontradas em 20% dos sobreviventes, 

como aquelas ligadas à motricidade e ao equilíbrio, dando origem a graves problemas de 

reabilitação física, social e ocupacional. Convulsões e alterações de personalidade não 

são ocorrências comuns (IVERSSON & TIRIBA, 1996). 

 

4.5.7 Tratamento e profilaxia 

Não houve tratamento específico que bloqueasse a infecção. Houve apenas um 

tratamento inespecífico: repouso, nutrição adequada, antitérmicos, analgésicos, 

anticonvulsivantes, hidratação, dentre outros. Foi buscada a manutenção das condições 

fisiológicas semelhantes às do repouso normal para facilitar o processo imunitário 

instantâneo (IVERSSON & TIRIBA, 1996). 

Diante de depoimentos coletados, a serem detalhados posteriormente, percebe-se 

que não houve uma política de reinserção dos sobreviventes com seqüelas, muito menos 



 

 

um apoio financeiro, psicológico e físico. Quanto à profilaxia, houve tentativa de alerta à 

população sobre os cuidados a serem tomados para prevenir a infecção (Figura 34). 

 

Figura 34- Profilaxia e tentativa de alerta à população para prevenção da encefalite. 
 

  

Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1976a. 

 

Além do mais, houve a tentativa de controlar os vetores pelo uso de pesticidas, 

com aplicação intradomiciliar e peridomiciliar, e larvicidas em criadouros. Além disso, 

uma vacina contra a encefalite pelo vírus Rocio foi elaborada em 1977, pelo instituto 

Butantã, pela inativação do vírus, porém apresentou baixo poder de imunização quando 

foi aplicada em um estudo-piloto,com empregados de uma indústria, em Jacupiranga no 

ano de 1983 (IVERSSON & TIRIBA, 1996). 

Foram encontrados pouquíssimos relatos de enfoque em escolas para alerta de 

crianças e jovens com o propósito de incentivar a prevenção da doença, como será visto 

posteriormente. Nota-se que os investimentos são feitos no controle e na tentativa de 

erradicar a epidemia. Tal fato não é incomum na Saúde Pública atual. Enquanto a 



 

 

doença, epidêmica ou não, não surge entre a população, não há sinais de educação em 

saúde que vise à prevenção da ocorrência. Esse comportamento facilita a chegada de 

doenças emergentes e, até mesmo, de reemergentes.  

 

4.6 MEDIDAS DE CONTROLE ADOTADAS 

 

4.6.1 Extensão da campanha de vacinação contra a meningite 

A encefalite, doença desconhecida até então, surgiu inicialmente na Baixada 

Santista e foi confundida como uma nova aliada da meningite, doença epidêmica na 

época. Nesse contexto, havia grande confusão na diferenciação entre a meningite e 

encefalite, portanto as campanhas de vacinação contra a meningite estenderam-se até a 

Baixada Santista (Figuras 35, 36 e 37), onde surgiu inicialmente a encefalite.  

A extensão da vacinação contra a meningite para a Baixada Santista pode ter sido 

uma iniciativa política com o propósito de convencer a população da Baixada, molestada 

pela encefalite, de que o governo estava presente e dirigindo cuidados à esta região, ou 

seja, provar que as autoridades não haviam abandonado aquelas pessoas. 

 

Figura 35 - Extensão da vacinação contra meningite. 
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Figura 36 - Chegada da vacinação contra meningite na região da Baixada Santista. 
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Figura 37 - Acometimento da população do Vale do Ribeira pela encefalite. 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975j. 

 

4.6.2   Combate ao vetor 



 

 

Diante da falta de conhecimentos sobre a nova epidemia, também foram 

realizados combates aos possíveis mosquitos vetores na tentativa de deter o surto logo 

no início da epidemia e um hospital de emergência foi instalado em Itanhaém, como já 

abordado anteriormente.  

As operações de combate a vetores foram realizadas não só para criadouros de 

mosquitos (Figura 38 e 39), mas também para as formas aladas (Figura 40). Além disso, 

foram iniciadas concomitantemente nos três municípios atingidos pela epidemia, 

Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Inicialmente, as operações eram estruturadas por meio 

do controle das formas imaturas, pelo emprego de larvicida, e das formas adultas, pela 

nebulização de inseticidas (SUCEN, 1975). 

Figura 38 - Identificação de criadouros de mosquitos para orientar ações de controle. 

 
Extraído de: SUCEN, 1975. 
 
 
 



 

 

Figura 33- Possíveis seqüelas da encefalite. 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975o. 

 

Seqüelas graves e definitivas foram encontradas em 20% dos sobreviventes, 

como aquelas ligadas à motricidade e ao equilíbrio, dando origem a graves problemas de 

reabilitação física, social e ocupacional. Convulsões e alterações de personalidade não 

são ocorrências comuns (IVERSSON & TIRIBA, 1996). 

 

4.5.7 Tratamento e profilaxia 

Não houve tratamento específico que bloqueasse a infecção. Houve apenas um 

tratamento inespecífico: repouso, nutrição adequada, antitérmicos, analgésicos, 

anticonvulsivantes, hidratação, dentre outros. Foi buscada a manutenção das condições 

fisiológicas semelhantes às do repouso normal para facilitar o processo imunitário 

instantâneo (IVERSSON & TIRIBA, 1996). 

Diante de depoimentos coletados, a serem detalhados posteriormente, percebe-se 

que não houve uma política de reinserção dos sobreviventes com seqüelas, muito menos 



 

 

um apoio financeiro, psicológico e físico. Quanto à profilaxia, houve tentativa de alerta à 

população sobre os cuidados a serem tomados para prevenir a infecção (Figura 34). 

 

Figura 34- Profilaxia e tentativa de alerta à população para prevenção da encefalite. 
 

  

Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1976a. 

 

Além do mais, houve a tentativa de controlar os vetores pelo uso de pesticidas, 

com aplicação intradomiciliar e peridomiciliar, e larvicidas em criadouros. Além disso, 

uma vacina contra a encefalite pelo vírus Rocio foi elaborada em 1977, pelo instituto 

Butantã, pela inativação do vírus, porém apresentou baixo poder de imunização quando 

foi aplicada em um estudo-piloto,com empregados de uma indústria, em Jacupiranga no 

ano de 1983 (IVERSSON & TIRIBA, 1996). 

Foram encontrados pouquíssimos relatos de enfoque em escolas para alerta de 

crianças e jovens com o propósito de incentivar a prevenção da doença, como será visto 

posteriormente. Nota-se que os investimentos são feitos no controle e na tentativa de 

erradicar a epidemia. Tal fato não é incomum na Saúde Pública atual. Enquanto a 



 

 

doença, epidêmica ou não, não surge entre a população, não há sinais de educação em 

saúde que vise à prevenção da ocorrência. Esse comportamento facilita a chegada de 

doenças emergentes e, até mesmo, de reemergentes.  

 

4.7 MEDIDAS DE CONTROLE ADOTADAS 

 

4.6.1 Extensão da campanha de vacinação contra a meningite 

A encefalite, doença desconhecida até então, surgiu inicialmente na Baixada 

Santista e foi confundida como uma nova aliada da meningite, doença epidêmica na 

época. Nesse contexto, havia grande confusão na diferenciação entre a meningite e 

encefalite, portanto as campanhas de vacinação contra a meningite estenderam-se até a 

Baixada Santista (Figuras 35, 36 e 37), onde surgiu inicialmente a encefalite.  

A extensão da vacinação contra a meningite para a Baixada Santista pode ter sido 

uma iniciativa política com o propósito de convencer a população da Baixada, molestada 

pela encefalite, de que o governo estava presente e dirigindo cuidados à esta região, ou 

seja, provar que as autoridades não haviam abandonado aquelas pessoas. 

 

Figura 35 - Extensão da vacinação contra meningite. 
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Figura 36 - Chegada da vacinação contra meningite na região da Baixada Santista. 
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Figura 37 - Acometimento da população do Vale do Ribeira pela encefalite. 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975j. 

 

4.6.2   Combate ao vetor 



 

 

Diante da falta de conhecimentos sobre a nova epidemia, também foram 

realizados combates aos possíveis mosquitos vetores na tentativa de deter o surto logo 

no início da epidemia e um hospital de emergência foi instalado em Itanhaém, como já 

abordado anteriormente.  

As operações de combate a vetores foram realizadas não só para criadouros de 

mosquitos (Figura 38 e 39), mas também para as formas aladas (Figura 40). Além disso, 

foram iniciadas concomitantemente nos três municípios atingidos pela epidemia, 

Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Inicialmente, as operações eram estruturadas por meio 

do controle das formas imaturas, pelo emprego de larvicida, e das formas adultas, pela 

nebulização de inseticidas (SUCEN, 1975). 

Figura 38 - Identificação de criadouros de mosquitos para orientar ações de controle. 

 
Extraído de: SUCEN, 1975. 
 
 
 



 

 

Figura 39 - Aplicação de inseticida em vala para combate às formas imaturas de 
mosquitos. 
 

 
Extraído de: SUCEN, 1975. 
 

A seguir, é apresentado, por meio do resgate jornalístico, como foram realizados 

os combates e as campanhas de alerta à sociedade, focalizando a reação da população ao 

surgimento da nova epidemia. 

Reportagens sobre a epidemia de encefalite foram obtidas de bancos de dados 

dos jornais A Tribuna, Cidade de Santos, Jornal do Brasil, e da revista Veja, de abril a 

junho de 1975, e analisadas quanto aos combates dos possíveis transmissores do vírus e 

à conscientização da população, enfatizando a receptividade da mesma. 

Com a emergência da encefalite no mesmo período de vacinação em massa da 

meningite no Estado de São Paulo, o litoral sul recebeu atenção das autoridades 

sanitárias em 1975. No período inicial da epidemia, os cuidados foram destinados ao 



 

 

saneamento básico. Assim que estudiosos levantaram a hipótese de que um mosquito 

pudesse ser o vetor do patógeno, iniciaram os combates ao mosquito, com pulverizações 

de matagais, aplicação de larvicidas em valas, nebulização de inseticidas em ruas e casas 

(Figuras 41), drenagem de lagoas e desapropriação de terrenos baldios irregulares. 

Mesmo sem saber qual o verdadeiro mosquito vetor do vírus Rocio, foi realizada a 

aspersão de inseticida na encosta da Serra na tentativa de conter a epidemia na região da 

Baixada Santista. Foi a primeira vez que a operação aérea foi adotada para questão de 

Saúde Pública no país (Figura 42). 

 

Figura 40- Nebulização de inseticidas para combate aos vetores na fase alada. 

Extraído de: VEJA, 1975a. 

 



 

 

Figura 41- Controle de mosquitos adultos por meio da nebulização. 
 

 
Extraído de: CIDADE DE SANTOS, 1975e. 

 
Figura 42- Operação aérea: aspersão de inseticida na encosta da Serra para eliminar 
possíveis vetores do arbovírus Rocio. 
 

 



 

 

Fonte: SUCEN, 1975. 
Mas para que se tenha uma profilaxia eficaz, afirmaram ser necessário 

interromper o ciclo vital do vetor, ou seja, não basta realizar a aplicação de inseticidas 

em hospitais (Figura 43) e pulverização de pesticidas em logradouros (Figura 44). É 

necessário também combater o estágio larval nos domicílios e eliminar quaisquer 

possíveis criadouros na região atingida pela epidemia (Figura 45).  

Figura 43- Operação de aplicação de inseticida em hospitais. 
 

 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975f. 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 44- Pulverização de pesticidas em logradouros na tentativa de deter a epidemia. 
 

         

Extraído de: A TRIBUNA, 1975b. 

 

Figura 45- Necessidade de interromper o ciclo vital do vetor para conter a epidemia.  
 

 



 

 

Extraído de: A TRIBUNA, 1975h. 

Combates aos possíveis vetores do agente etiológico foram realizados. Essa ação 

seria facilitada se houvesse tido maior investimento na Educação em saúde, pois a 

população entenderia melhor a importância de sua colaboração para o combate à 

epidemia. 

 

4.6.3 Atividades de educação sanitária 

 Para a aplicação de inseticidas no combate aos possíveis vetores do vírus Rocio, 

a Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) considerou necessário informar 

a população sobre o trabalho que seria realizado. As atividades de educação sanitária 

promovidas tinham como finalidade obter a aceitação e a participação da população no 

trabalho de combate a vetores. Diante de barreiras existentes, a estratégia adotada foi 

abordar os indivíduos e relatar a situação da epidemia. Uma equipe de educação foi 

formada e era composta de duas educadoras sanitárias e duas visitadoras sanitárias. A 

equipe visitou os três municípios (Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe) simultaneamente, 

efetuando 134 entrevistas, 35 entendimentos, 59 reuniões com 500 participantes e 32 

palestras com 1150 participantes (SUCEN, 1975). 

 

4.6.4 A vacina contra a encefalite  

No dia 06/02/76, os técnicos do IAL isolaram o vírus, e era do tipo B, 

confirmando suspeitas anteriores. O vírus seria um mutante que tornou-se patogênico e 

virulento, provocando a encefalite. Os reservatórios eram animais da mata e o principal 

vetor suspeito, o mosquito Aedes scapularis. O professor Leser declarou ser impossível 



 

 

a solução total da doença por se tratar de uma arbovirose, mas a descoberta de uma 

vacina daria proteção aos expostos contra a infecção. 

Uma vacina inativada contra a encefalite pelo ROCV teve sua produção iniciada 

no Instituto Butantã, São Paulo, com base em técnicas usadas para a produção da vacina 

contra Encefalite Japonesa no Instituto Kitasato, Tokyo. A vacina contra a encefalite foi 

elaborada a partir do vírus Rocio (amostra SPH 34675), inoculado em cérebro de 

camundongos recém-nascidos e inativado pelo formol (IVERSSON, 1989).  

De acordo com artigos publicados em jornais, no dia 13 de janeiro de 1977 

(Figuras 46 e 47), relatou-se que a vacina seria distribuída, e que a campanha de 

imunização no Vale do Ribeira foi iniciada no dia 28 de maio de 1977. Entretanto, 

conforme publicações científicas, esta vacina foi inoculada, em fase experiemental, em 

empregados de uma empresa do município de Jacupiranga, São Paulo, em quatro doses 

aplicadas em novembro de 1977 (duas doses neste mês), dezembro de 1977 e março de 

1979.  

Diante desse estudo, observou-se que essa vacina mostrou um estímulo 

antigênico inferior ao de outras vacinas virais inativadas, como a da influenza e da 

encefalite japonesa (LOPES et al., 1980). A maioria dos vacinados não desenvolveu 

anticorpos, nem mesmo após a inoculação de quatro doses da vacina, e aqueles que 

desenvolveram anticorpos devido à vacina apresentaram uma duração fugaz, em torno 

de seis meses.  

 A obtenção desta vacina contra a encefalite pelo vírus Rocio foi importante, 

entretanto não foi usada extensivamente na população (IVERSSON, 1989). Cientistas 

consideravam necessário buscar uma vacina mais potente, de forma que a maioria dos 



 

 

vacinados adquirissem anticorpos de longa duração (LOPES et al., 1980). 

 

Figura 46- Chegada da vacina contra encefalite. 
 

 
Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1977a. 

 

Figura 47- Distribuição inicial da vacina elaborada contra encefalite. 

 
Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1977b. 

 

 

 



 

 

4. 7 IMPACTOS CAUSADOS NA REGIÃO 

 

  4.7.1 Comércio e Turismo 

A mídia impressa priorizou em seus artigos a reação negativa dos comerciantes 

quanto ao posicionamento alarmista das autoridades, as quais adotaram a mídia como 

meio de veiculação de alerta à população local e aos turistas que freqüentavam a região 

(Figura 48), fato que causou impacto econômico, gerando queda no turismo e crise do 

comércio local. A conseqüência dessa crise foi a reação dos comerciantes da Baixada 

Santista, os quais criaram embates contra a mídia, no que tange à divulgação da 

epidemia (Figura 49). 

 

Figura 48- Alerta à população realizado pelas autoridades por meio da mídia. 
 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975n. 

 

 



 

 

Figura 49- Necessidade de explicações para os comerciantes sobre a encefalite. 
 

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975a. 

Reportagens sobre a epidemia foram obtidas do banco de dados do jornal Folha 

de São Paulo. As notícias foram analisadas até o mês de julho de 1975, com a finalidade 

de apresentar de forma crítica a abordagem social da mídia impressa quando o surto teve 

início e os conhecimentos científicos ainda eram escassos. Segue uma análise de como a 

mídia impressa relatou os acontecimentos sociais relacionados à epidemia e qual foi a 

reação da população às notícias veiculadas: 

No dia 23 de abril de 1975 (Figura 50), o jornal noticia que os mosquitos são 

“quase certamente” os transmissores da doença. Entretanto, observou-se o 

descontentamento dos comerciantes, relatado pelo jornal Folha de São Paulo. Os 

comerciantes alegavam que a doença só ocorria em bairros periféricos e que os turistas 



 

 

não freqüentavam tais espaços. Consideravam o surto como se fosse um surto de gripe. 

 
 
Figura 50- Os mosquitos realmente são os vetores transmissores da encefalite. 
 

 
Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1975h. 

 

Com a identificação de casos de encefalite, de causa desconhecida, no dia 08 de 

maio de 1975, a Secretaria de Saúde do Estado desaconselhou a ida de turistas às 

localidades de Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá, utilizando a mídia como veiculação. 

Diante de notícias que comunicavam tal situação, ocorreu a fuga dos turistas, 

representada por uma queda de 70% de freqüência no litoral (Figura 51). 

 



 

 

 

Figura 51- Fuga dos turistas diante do alerta feito pelas autoridades sanitárias. 
 

 

 
Extraído de: JORNAL DA TARDE, 1975. 



 

 

 
Extraído de: JORNAL DA TARDE, 1975. 

 

Os dirigentes da Associação Comercial de Peruíbe levantaram a hipótese da 

epidemia ser causada pela lama negra existente (Figura 52) no município e que a doença 

não era encefalite. Essa hipótese foi declinada no dia 11 de junho de 1975 (Figura 53). 

Mostrou-se que alguns prefeitos dos municípios envolvidos alegaram inveracidade de 

notícias publicadas, nomeando a campanha contra o surto e as notícias de difamatórias e 

a imprensa de sensacionalista.  

 

 



 

 

Figura 52- Complexo Thermal da Lama negra, ainda existente em Peruíbe.  

 
       Foto: Villela, 2008. 

 
 
Figura 53- Refutação da hipótese que afirmou ser a lama negra a responsável por 
acometer a população com encefalite. 

 



 

 

Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1975j. 

A mídia revela que Tiriba, diretor e um dos fundadores do Hospital de 

Emergência de Itanhaém, critica comerciantes por se preocuparem com a queda do 

comércio enquanto estavam em jogo centenas de vidas humanas (Figura 54). O surto 

silenciou-se e a imprensa anunciou a liberação do litoral de Peruíbe, Itanhaém e 

Mongaguá no dia 30/06/75.  

 

Figura 54- Liberação do litoral da Baixada Santista devido ao desaparecimento da 
epidemia.  
 

 

Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1975e. 

 

A proibição feita pelas autoridades sanitárias foi relatada pela mídia impressa de 



 

 

forma ampla, englobando comerciantes, pesquisadores e sociedade como um todo. 

Assim sendo, revelou ao público as tensões geradas entre os detentores do conhecimento 

científico versus o poder econômico local, o qual não se contentava com a perda de sua 

principal fonte de renda, o turismo. 

 

  4.7.2 Reação popular  

Além da reação negativa dos comerciantes quanto ao posicionamento das 

autoridades interpretado como alarmista, outro fato relatado pela mídia foi a fuga de um 

doente do hospital de Emergência de Itanhaém (Figura 55), o que mostra certa repulsão 

ao tratamento estabelecido e falta de instrução à população acometida pela epidemia. 

 

Figura 55- Fuga de um doente do Hospital de Emergência de Itanhaém. 
 

 



 

 

Extraído de: CIDADE DE SANTOS, 1975a. 

 

Durante a busca de informações sobre como foram realizados os combates aos 

possíveis mosquitos vetores, foi possível notar como eram feitas as campanhas de alerta 

à sociedade e principalmente quais foram as primeiras reações da população ao 

surgimento da nova epidemia. 

Reportagens sobre a epidemia de encefalite foram obtidas de bancos de dados 

dos jornais A Tribuna, Cidade de Santos, Jornal do Brasil, e da revista Veja, de abril a 

junho de 1975, e analisadas quanto à conscientização e receptividade da população, no 

período inicial de combate dos possíveis vetores transmissores do agente etiológico. 

Com a emergência da encefalite no mesmo período de vacinação em massa da 

meningite no Estado de São Paulo, o litoral sul paulista destacou-se para as autoridades 

sanitárias em 1975. Na tentativa de deter o surto, as autoridades sanitárias focalizaram a 

questão do saneamento básico precário na região, diante da necessidade de se fazer algo 

e do desconhecimento do modo de transmissão da doença, que mais tarde revelou tratar-

se de arbovirose silvestre. Quando pesquisadores suspeitaram que um mosquito pudesse 

ser o vetor do patógeno, combates ao mosquito foram iniciados. 

O diretor administrativo da Santa Casa de Cananéia, Hélio França Fortes, proibiu 

todos os funcionários de falar sobre a epidemia de encefalite. Observa-se na reportagem 

do dia 08 de fevereiro de 1976 (Figura 56) que este silêncio imposto é para proteger a 

política e o comércio. Entretanto, algumas enfermeiras fizeram questão de narrar a 

situação. A pessoa que foi entrevistada também afirma que a situação era grave e que o 

número de casos não eram revelados corretamente, pois assim que o hospital obtinha 



 

 

quatro casos registrados, os outros casos eram enviados ao Hospital Regional de 

Pariquera-Açu. 

Figura 56- Exigência de silêncio sobre fatos da epidemia para proteger o comércio e a 
política. 
 



 

 

 
Extraído de: CIDADE DE SANTOS, 1976. 

 

Combates aos possíveis transmissores do Rocio foram feitos e doentes foram 

encaminhados ao Hospital de Emergência. Entretanto, a mídia não enfatizou a educação 

em saúde (a importância de não acumular água parada em suas casas e não contribuir 



 

 

com terrenos baldios em seus bairros, por exemplo). A necessidade de conscientização 

popular e ações interdisciplinares ganham espaço na mídia nos dias de hoje, com 

enfoque em outras arboviroses. 

Apesar do fato de a mídia não enfocar a importância da participação da 

população para o combate da epidemia de encefalite, observou-se que a 

Superintendência de Controle de Endemias realizou um trabalho educativo com as 

pessoas da região. Relatou-se que o trabalho educativo realizado contribuiu 

significativamente para o combate à epidemia por conquistar a participação da 

comunidade para execução da campanha, evitando choques entre a saúde pública e os 

setores político e turístico-comercial (SUCEN, 1975).  

Entretanto, a parcela da população de nível socioeconômico mais alto, com mais 

acesso aos meios de comunicação à massa e menos atingida pela doença não aceitava a 

existência da epidemia e posicionava-se contra as medidas adotadas por órgãos oficias. 

Quanto às medidas de saneamento e combate a vetores, só eram aceitas porque poderiam 

vir a beneficiar o setor político e turístico-comercial (SUCEN, 1975). 

Segundo a SUCEN (1975), o trabalho educativo surtiu mais efeito na população 

de baixo nível socioeconômico, com instrução deficiente e pouco acesso aos meios de 

comunicação, pois era a mais atingida pela doença. Então, procurava assistência médica 

e aceitava as medidas de combate a vetores. 

A situação de rejeição foi agravada por uma série de fatores: a não-identificação 

imediata do transmissor e do agente etiológico; a ocorrência de encefalite e meningite ao 

mesmo tempo e em uma mesma área, com sintomas semelhantes para o leigo; o 

desencontro de informações veiculadas pela mídia, gerando confusões; pronunciamento 



 

 

de líderes políticos negando a existência da epidemia e dando caráter político às medidas 

adotadas; pronunciamento desfavorável de técnicos sobre a aplicação aérea de 

inseticida; existência de boatos que contribuíram para a formação de barreiras aos 

trabalhos de combate à epidemia (SUCEN, 1975). 

 
4.8 SUJEITOS DO DISCURSO 
 
 

4.8.1 Autoridades políticas e sanitárias da época 
 

Paulo Egydio Martins (Figura 57), governador do Estado de São Paulo no 

período de 1975 a 1979, tinha conhecimento do problema e sabia o desafio que o mesmo 

representava: São Paulo estava sendo assolado por uma epidemia de meningite. Walter 

Leser (Figura 58), secretário da Saúde, afirmou que a extensão desse problema estava 

sendo omitido da população.  

O governo de Laudo Natel descrito por Paulo Egydio Martins, segundo Alberti, 

Farias e Rocha (2008) ocultou a epidemia de meningite para não causar alarme e não 

tomou providências contra a mesma. Leser, ao ingressar como Secretaria da Saúde, 

preparou junto com o governador um plano de vacinação contra a meningite no Estado, 

visto que a situação estava muito grave e muitas pessoas já apresentavam seqüelas 

graves. Vacinaram 25 milhões de pessoas em dois dias, pois habitantes de Estados 

vizinhos (Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso) foram para São Paulo com o objetivo de 

participarem da vacinação.  

 Após um mês, Leser trouxe para o governador um novo problema do Vale do 

Ribeira, região de condições socioeconômicas e geográficas desfavoráveis: a epidemia 



 

 

de encefalite. Inicialmente, achava-se que era a meningite, mas Leser, com sua 

capacidade e com sua equipe, identificou a encefalite. 

No ano inicial da epidemia de encefalite, não se sabia realmente se o mosquito 

era o vetor transmissor do agente etiológico. Mesmo assim, o secretário da Saúde 

afirmou ser pouco provável que a epidemia que acometia a Baixada Santista chegasse 

até a cidade de São Paulo se o mosquito fosse realmente o vetor, devido à Serra do Mar, 

a qual constitui uma barreira natural e às condições ecológicas desfavoráveis da cidade, 

as quais impossibilitariam a adaptação do vetor. 

Figura 57- Paulo Egydio Martins, quando Governador do Estado de São Paulo de 1975 
a 1979.  
 

    
Extraído de: SITE ‘PAULO EGYDIO MARTINS’, 2008. 

Figura 58- Walter Leser, Secretário da Saúde durante o Governo de Paulo Egydio 
Martins.  
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Mesmo com essa afirmação, ele mostrava-se preocupado com tal possibilidade, a 

qual poderia se concretizar com a chegada à capital de pessoas vindas do litoral sul. A 

chegada da encefalite na capital seria mais um trauma para a população, a qual tinha 

acabado de passar pela vacinação contra a meningite (Figura 59). 

 

 

 

 

Figura 59 - Retrato representativo do medo que a população sentiu da vacina contra 
meningite. 
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O ministro da Saúde, Paulo de Almeida Machado (Figura 60) afirmou no dia 15 

de abril de 1975, na cidade de São Paulo, que todos os procedimentos estavam sendo 

tomados com a maior urgência possível na tentativa de descobrir o tipo de vírus 

causador da encefalite no litoral. Ele dirigiu-se até a capital para oferecer à Secretaria de 

Saúde do Estado todos os recursos necessários para combater o “mal de Peruíbe” (Figura 



 

 

61). 

 

Figura 60- Paulo de Almeida Machado, Ministro da Saúde durante o Governo de1975 a 
1979. 
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Figura 61 - A ida de Paulo Almeida Machado à capital para oferecer auxílios contra o 
“Mal de Peruíbe”. 
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Ocorreu também que o diretor da Divisão Regional de Saúde da época, João 

Dantas Romero, negou ter conhecimento da morte de dois pacientes por encefalite no 

litoral sul. Afirmou ter ciência apenas de dois casos suspeitos, sendo que esses 

indivíduos estavam internados na Santa Casa de Santos (Figura 62). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 62 - Diretor da Divisão Regional de Saúde nega conhecer a morte de pacientes 
por encefalite. 
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Leser esteve, no dia 19 de abril de 1975, no Hospital de Emergência de Itanhaém 

e encontrou-se com os prefeitos de Mongaguá e Peruíbe, o que demonstra preocupação 

com a evolução da epidemia na região. Vale ressaltar que Leser considera que a 

instalação desse hospital foi a primeira vitória na tentativa de melhorar o atendimento 

para os doentes, pois diminuiu os índices de mortalidade, mesmo que ainda tivesse uma 

série de medidas a serem tomadas contra a epidemia (Figura 63). 

 

 

 



 

 

Figura 63 - Walter Leser considerou importante a instalação do hospital de emergência 
na época. 
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O secretário da Saúde também afirmou que todos os postos de saúde instalados 

no Litoral estariam funcionando, sendo que estavam prontos desde outubro de 1974, mas 

só foram inaugurados na última semana de abril de 1975 (Figura 64). 

 

Figura 64- Inauguração de postos de saúde. 

 



 

 

Extraído de: FOLHA DE SÃO PAULO, 1975i. 

 O secretário de Economia e Planejamento, Jorge Wilhein, convocou uma reunião 

no dia 23 de abril de 1975 entre o governador Paulo Egydio e os prefeitos de Santos, São 

Vicente, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Praia Grande para discutir a situação da 

epidemia no litoral sul (Figura 65).  

 

Figura 65 - Convocação de uma reunião com o Governador do Estado e os prefeitos dos 
municípios atingidos pela epidemia. 
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 As autoridades sanitárias da Regional de Saúde de Registro que têm jurisdição 

até Cananéia retornaram deste município citado no dia 05 de fevereiro de 1976 sem 

adiantar que providências seriam tomadas para sanear os locais onde os casos de 

encefalite foram registrados (Figura 66). 

 

Figura 66 - Providências a serem tomadas para sanear regiões com casos de encefalite. 
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 A mídia retratou algumas contradições ditas pelas autoridades sanitárias. Paulo 

de Almeida Machado, ministro da Saúde, afirmou no dia 15 de abril de 1975 que “o 

problema estava sob perfeito controle das autoridades estaduais”, enquanto Walter 

Leser, secretário da Saúde, citou que “o vírus estava isolado, mas ainda não fora 

identificado” (Figura 67). 

 

Figura 67 - Contradições entre falas das autoridades. 
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Leopoldo Bevilácqua, diretor do Hospital Regional de Pariquera-Açu, afirmou 

que, com relação à grande movimentação no hospital, as pessoas apareciam 

imediatamente no hospital assim que sentiam qualquer dor, o que acabava por 

comprometer o atendimento daqueles verdadeiramente acometidos pela encefalite 

(Figura 68).  

 

Figura 68 - Relato sobre a movimentação do hospital na época da epidemia. 
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O número de internações e de óbitos registrados passou a ser grande preocupação 

das autoridades sanitárias (Figura 69).  

 

Figura 69- A encefalite continuava levando doentes a óbito. 
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4.8.2 O Governo – revelação dos bastidores 

Paulo Egydio Martins foi o 12º governador do Estado de São Paulo (1975-1979), 

eleito indiretamente pela Assembléia Legislativa durante o governo de Ernesto Geisel 

(Figura 70). Paulo Egydio enfrentou, logo no início de sua gestão, as epidemias de 

meningite meningocócica e de encefalite, sendo a primeira na região metropolitana da 

Grande São Paulo e a segunda, no Litoral Sul do Estado. 

 

Figura 70 - Ernesto Geisel, Presidente do Brasil no período de 1975 a 1979. 
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Na área de saneamento básico, Paulo Egydio realizou um plano: através da 

SABESP, dobrou a capacidade de tratamento de água na região metropolitana de São 

Paulo, pois aumentou a cobertura de atendimento de água em regiões onde o serviço 

ainda não estava disponível. Conseqüentemente, diminuiu a mortalidade infantil, visto 

que o esgoto era lançado in natura, a terra era permeável, e o lenço freático, do qual se 

formava os poços de abastecimento, estava contaminado. 

Conforme Alberti, Farias e Rocha (2008), Paulo Egydio afirmou que: 

“Sem a menor sombra de dúvida, as obras de saneamento público foram o 
ponto altíssimo do meu governo. E foram realizadas através da Sabesp...”. 
 
“Para resumir, recebi a região metropolitana com 40% das casas servidas 
pela rede de água potável, e a deixei com 93%.” 
 

Walter Leser era considerado por Paulo Egydio o homem mais importante no 

campo da Saúde Pública. Foi um dos fundadores da Escola de Saúde Pública da USP e 

fundador do laboratório Fleury. O ex-governador disse, em seu livro, alguns comentários 

com o propósito de descrever o companheiro Leser:  



 

 

“Ateu ou não, se há algum lugar que se possa dizer que é a habitação dos 
anjos e santos, o Leser está lá. Se esse lugar não existir, vai ser criado pelo 
espírito dele.”  
 
“Foi um secretário fantástico, combinou o esforço na parte do saneamento 
básico com o esforço na saúde pública, áreas que estão muito ligadas.”  

 

 Paulo Egydio, de acordo com Alberti, Farias e Rocha (2008), descreve 

detalhadamente a preocupação de Leser quanto aos possíveis transmissores do vírus 

Rocio: 

“Como no Vale do Ribeira não havia nada, fizemos um hospital de 
campanha, Leser deslocou equipes de médicos para lá, e começamos a 
tratar as pessoas. Mas a preocupação do Leser, depois que essas medidas 
foram tomadas, foi a localização do transmissor, que era um mosquito.”  
 

E continua a relatar o plano contra a encefalite (Figura 71) estabelecido por 
Walter Leser: 

 
 “Faço questão de descrever o trabalho do Leser de identificação do 
mosquito. Primeiro, era preciso determinar até que altura esse tipo de 
mosquito voava. Então, foram espalhados postes, onde se penduravam 
gaiolas com sagüis em várias alturas, para verificar quais animais ficavam 
com encefalite, e quais não. Parece que estou descrevendo uma cena de 
filme, mas foi isso mesmo que aconteceu. Leser mandou espalhar vários 
postes pela Serra do Mar até São Paulo, e também em direção a Santos, 
com gaiolas de sagüis, que eram periodicamente visitados e tinham o 
sangue examinados, para verificar quais tinham sido mordidos pelo 
mosquito. Leser estava tentando verificar não só a altura em que o mosquito 
voava, como a área atingida por ele. Chegou à conclusão de que o mosquito 
voava a uma determinada altura, mais alta que o normal, e passou a atacá-
lo. No fim de três ou quatro meses, a expansão do problema foi contida e a 
epidemia foi eliminada. Parece que Cananéia, Iguape e Registro foram as 
cidades mais atingidas na ocasião. Mas isso nós não divulgamos porque 
ficamos com medo de provocar pânico.” 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 71 – Elaboração de um plano para combater a epidemia de encefalite. 
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O ex-governador cita, em seguida, uma questão que colaborou para mazelas 
sociais da população do Vale do Ribeira: 
 

“Havia até um município, Santo Antonio do Turvo, quase fronteira com o 
Paraná, no Vale do Ribeira, que não tinha ligação alguma, era alcançado 
por uma trilha no meio do mato. Era um município que devia ter duas ou 
três mil pessoas. Esse, aliás, foi um erro enorme de uma das nossas 
constituições, o de permitir que distritos se tornassem municípios com 
muita facilidade, para receber verbas federais e estaduais. Isto acabou 
gerando um custo que hoje onera a máquina pública brasileira de uma 
maneira brutal”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

4.8.3 Depoimentos  

- Entrevista com Teodora de Paiva Pinheiro 

Em uma entrevista no dia 27 de agosto de 2008 com Teodora de Paiva Pinheiro, 

Secretária do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública - USP, ela 

narrou sobre a história do Centro de Estudos Entomológicos em Epidemiologia 

(CENTEP), onde foi secretária. O CENTEP foi criado em 1977 e durou cinco anos. 

Inicialmente, o centro era financiado pelo Ministério da Saúde, pois havia um convênio 

entre a FSP e o Ministério. Após o rompimento desse convênio, a Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo financiou o centro para que este desse continuidade 

às pesquisas sobre mosquitos e barbeiros. 

Esse centro de estudos foi fundado pelo Professor Oswaldo Paulo Forattini 

(Figura 72), o qual se dedicou por toda a vida à ciência (SALLUM, BARATA & 

SANTOS, 2007), contribuindo imensamente para o avanço científico sobre inúmeros 

vetores, sendo que inúmeros estudos realizados por ele tinham como objetivo descobrir 

os possíveis vetores transmissores do Rocio.  

Figura 72 - Doutor Oswaldo Paulo Forattini, fundador do CENTEP em 1977. 
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- Entrevista com Dr. Luiz Eloy Pereira 

Em uma entrevista, no dia 19 de agosto de 2008, com o pesquisador científico do 

Instituto Adolfo Lutz (IAL), Dr. Luis Eloy Pereira (Figura 73), doutor em Pesquisas 

Laboratoriais em Saúde Pública pela Coordenadoria de Doenças da Secretaria da Saúde 

de São Paulo, relatou que realmente houve confusão entre meningite e encefalite no 

início da epidemia de encefalite por Rocio, confirmando relatos jornalísticos 

apresentados anteriormente que mostram pessoas com encefalite participando da 

campanha de vacinação contra meningite. 

 

Figura 73 - Doutor Luis Eloy Pereira, pesquisador científico do Instituto Adolfo Lutz. 
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O pesquisador retratou que as doenças meningite e encefalite foram diferenciadas 

pela purulência no líquor encefálico (Figura 74) e que, em seguida, o Dr. Arary da Cruz 

Tiriba enviou o material ao Dr. Oscar de Souza Lopes, no IAL. Suspeitou-se, por seis 

meses, do arbovírus Saint Louis. Pereira também informa que Dr. Tiriba diagnosticou a 



 

 

encefalite por observar a marcha dos doentes na areia, pois percebeu que havia diferença 

no equilíbrio entre infeccionados por encefalite e aqueles infeccionados por meningite. 

 

Figura 74- Extração de líquido encéfalo-raquidiano de um doente com suspeita de 
encefalite. 
  

 
Extraído de: A TRIBUNA, 1975p. 

 

Segundo Pereira, no início da epidemia, as autoridades estimularam a Faculdade 

de Saúde Pública (FSP) e o IAL, estabelecendo um convênio com o Ministério da 

Saúde. O fim deste convênio deixou como resíduo positivo o Posto de Pariquera-Açu do 

Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública , Universidade de São 

Paulo, existente até hoje, como já foi apresentado anteriormente. Também encontra-se 

até os dias atuais a base no município de Iguape, fundada em 1961. Ela iniciou com 



 

 

apenas uma equipe de campo. Em 1965, solidificou-se e desenvolveu uma série de 

pesquisas, porém só em 1975 é que foi iniciado o trabalho prático, pois a epidemia de 

encefalite havia começado. Assim, quatro equipes foram formadas para realizar coletas 

em animais reservatórios, como aves, morcegos e mamíferos, além dos possíveis 

vetores. 

Além do convênio com o Ministério da Saúde, foram feitos convênios 

internacionais devido à ausência de laboratórios adequados no Brasil e à quantidade 

ínfima de pessoas qualificadas para a execução do trabalho.  

O pesquisador Calisher inclusive veio para o Brasil dar assessorias aos 

pesquisadores. Além disso, o material coletado (possíveis vetores) na região epidêmica 

era enviado para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Center for Diseases 

Control and Prevention – CDC). Foi no CDC que o isolamento do vírus Rocio foi feito, 

em Psorophora ferox. Observa-se, portanto, a dependência científica em relação ao 

CDC. Não conseguia-se isolar de humanos, pois o período de viremia sempre já havia 

passado, restando apenas seqüelas. 

 Na época, a SUCEN realizava a pulverização de ruas e domicílios. Tal ação era 

positiva para a população, e não para a ciência, segundo Pereira, pois eliminava os 

possíveis vetores os quais eram fontes de estudo para os pesquisadores. Outra 

consideração importante feita pelo pesquisador é o fato de não ter conhecimento de 

nenhum programa de orientação aos sobreviventes seqüelados, desamparados econômica 

e psicologicamente. 

 O pesquisador entrevistado participou ativamente na época da epidemia de 

encefalite. Elogiou Walter Leser pela sua experiência e vivência. Pereira foi quem 



 

 

entregou o vírus, liberado pelo secretário da saúde, para o Instituto Butantã, o qual 

desejava produzir a vacina contra encefalite. Os pesquisadores do instituto, recebendo o 

vírus, injetaram neles mesmos e tiveram viremia. Dr. Lopes não quis realizar tal 

procedimento no IAL. 

 Pereira relata que os pesquisadores da época tiveram auxílio dos municípios para 

se estabelecerem no local, pois não havia financiamento, muito menos uma base para 

trabalho. A construção de laboratórios só ocorreu em 1976, quando a epidemia já havia 

chegado ao Vale do Ribeira. Cria-se uma base avançada em Iguape, a qual atendia toda a 

região atingida. Assim começa o trabalho de vigilância virológica, a qual se estende até 

o ano de 1995. Justamente nesse ano, o pesquisador identificou casos de encefalite 

humanos, com a presença de anticorpos IgM, porém uma encefalite branda, aparentando 

que o vírus tenha perdido a virulência. Nessa mesma época, é encontrado também em 

aves. 

 

- Entrevista com Lucília Aparecida dos Santos  

Em uma entrevista com a educadora Lucília Aparecida dos Santos (Figura 75), 

no dia 17 de setembro de 2008, informações foram obtidas sobre o trabalho educativo 

realizado no litoral sul paulista quando este foi acometido pela epidemia de encefalite. 

Lucília era membro da equipe formada pela SUCEN para realização das atividades de 

educação sanitária, anteriormente detalhada. 

Figura 75 - Educadora Lucília Aparecida dos Santos, a qual realizou o trabalho 
educativo desenvolvido pela SUCEN em 1975. 

 



 

 

 
                                                       Foto: Villela, 2008. 

 

 Lucília, pedagoga e especialista em Saúde Pública pela FSP, foi visitadora e 

divulgadora sanitária pela SUCEN de São Vicente em 1975 e era responsável por 

disseminar dados sobre a encefalite para a população em geral. A educadora iniciou o 

trabalho proposto em Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Ficou três meses, com sua equipe, 

hospedada em Itanhaém na Colônia de Férias, pois foi liberada para atendimento dos 

doentes. Depois dirigiu-se ao Vale do Ribeira, pois a epidemia havia chegado na região. 

Era responsável por visitar toda a região do Vale. Conheceu Dr. Tiriba, pelo qual tem até 

hoje enorme admiração pela “tamanha competência e boa vontade”. 

 Ela realizava reuniões e palestras interrelacionando os temas Educação, Saúde, 

Prevenção e Entomologia. Além disso, realizava entendimentos e visitas de supervisão 

em vários locais, como: escolas comunitárias, igrejas de distintas religiões, hospitais, 

empresas construtoras, bancos, colônia de pescadores. A educadora conversava com 

professores, pais, crianças, médicos, chefes de departamento, policias militares, 

inspetores de epidemiologia e biologistas com o intuito de conseguir a colaboração da 

população para controlar a epidemia. 



 

 

Lucília relatou que era muito bem recebida pelas famílias, pois estas acreditavam 

que ela poderia levar a cura até eles. Comentou o seguinte: 

“Nessa fase da minha vida, eu fui abençoada por todas as religiões” 

 No ano de 1976, a educadora realizou a investigação de seqüelas nas famílias da 

região. Muitas pessoas tentavam esconder os doentes dela, com medo que ela tomasse 

alguma providência drástica. Presenciou alguns sobreviventes seqüelados e disse ter as 

imagens gravadas na sua memória até hoje. Esses dados foram registrados na SUCEN de 

São Vicente, segundo a educadora. 

 No ano de 1986, ela saiu da SUCEN e iniciou seu trabalho no Centro de Saúde 

de São Vicente, onde ela tinha acesso a material educativo, como slides, álbuns seriados, 

filmes. Assim sendo, deu continuidade ao seu trabalho de disseminação do 

conhecimento de Educação em saúde para a população. Em 1987, a educadora foi para o 

Departamento Regional de Saúde (DRSII), onde começou a trabalhar no setor de 

Relações Humanas e, pouco tempo depois, passou a ser Técnica em Vigilância 

Epidemiológica, responsável pela vigilância da hepatite. Depois de 12 anos de trabalho 

no DRSII, aposentou-se. 

 

- Entrevista com o Dr. Arary da Cruz Tiriba 

 Em uma entrevista com o Doutor Arary da Cruz Tiriba (Figura 76), no dia 13 de 

outubro de 2008, pôde-se acompanhar a trajetória da investigação científica da encefalite 

pelo vírus Rocio, na tentativa de diferenciar essa epidemia da epidemia de doença 

meningocócica, a qual surgiu no final da década de 70, sendo sorogrupo C, e foi até o 

ano de 1974 com este sorogrupo. Em 1975, passou a surgir o sorogrupo A. 



 

 

 

Figura 76 - Doutor Arary da Cruz Tiriba, o qual foi um dos fundadores e diretor do 
Hospital de Emergência de Itanhaém na época da epidemia. 
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Doutor Tiriba teve uma participação especial na diferenciação entre meningite e 

encefalite. Ele observou algumas diferenças entre os pacientes, como: os doentes de 

encefalite não respondiam ao tratamento com medicamentos e a letalidade era muito 

alta, com rápida evolução, diferindo-se da doença meningocócica. Além do mais, 

observou seqüelas diferentes entre os doentes, antes não vistas pelos acometidos com 

meningite. Contribuindo para a suspeita de uma encefalite, os exames realizados 

apresentavam resultados negativos para meningococo. 

 Diante dessa doença estranha aos médicos, o secretário da Saúde, Walter Leser, 

montou um grupo de sanitaristas de sua confiança para que houvesse dedicação em 

desvendar o mistério dessa epidemia. Doutor Tiriba fazia parte deste grupo. Na 

entrevista, ele disse que Leser brincava com seu grupo de confiança: “De medicina, eu 



 

 

não entendo nada. Isso é com vocês.” 

 Um dos integrantes deste grupo era o Doutor Oscar de Souza Lopes, do Instituto 

Adolfo Lutz. Grande virologista de campo e trouxe a conclusão de que a encefalite era 

transmitida por mosquitos, diferenciando-a da doença meningocócica. Com esta notícia, 

houve uma reunião no Hospital Emílio Ribas em um domingo à noite e na quarta-feira 

seguinte, o Hospital de Itanhaém já estava preparado para receber os doentes de 

encefalite. O hospital foi instalado na Colônia de Férias da Força Pública devido à 

liberação alcançada. Em quarenta e oito horas, a equipe de Leser reuniu equipamentos e 

materiais disponíveis nos Hospitais Emílio Ribas, Mandaqui e Guilherme Álvaro e 

montou o Hospital de Emergência de Itanhaém, na Colônia de Férias. 

 O hospital foi dirigido pelo Dr. Tiriba, o qual levou nutricionistas, enfermeiros e 

médicos do hospital Emílio Ribas para o hospital de emergência (Figura 77). Na época, 

foi colocada uma placa na estrada especificando que aquele hospital era apenas para 

doentes de encefalite. Os doentes começaram a chegar, possibilitando maior contato dos 

médicos com os pacientes e, conseqüentemente, maiores estudos sobre a doença. 

Figura 77- Chegada de doentes com encefalite no Hospital de Itanhaém. 
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 Quanto às características dos doentes, pelo menos 90% eram da região, mas não 

eram da região voltada para a praia, e sim da região das lavouras de banana, locais mais 

carentes do Vale do Ribeira. Os doentes apresentavam inúmeras picadas adquiridas na 

lavoura. Uma suposição do entrevistado é que o intenso uso de inseticidas, devido ao 

cultivo de bananas, acabou por influenciar a cadeia alimentar no local, ou seja, o número 

de aranhas e sapos reduziu na área em questão pela falta de insetos dos quais se 

alimentavam. Conseqüentemente, a quantidade de pernilongos aumentou. 

Outra característica de destaque é a dor de cabeça intensa, a qual piorava com a 

movimentação do indivíduo. Sendo assim, os doentes ficavam imóveis. Dr. Tiriba 

classifica tal fato como um sofrimento cerebral, sintoma este que diferenciava os doentes 

de encefalite dos doentes de meningite, pois os últimos apresentavam-se agitados. 

 Outra percepção importante do Dr. Tiriba foi a dificuldade à marcha apresentada 

pelos doentes de encefalite, uma marcha ébria com dismetria e alargamento do passo, 

acompanhada da diminuição da força muscular dos membros e da coordenação, o que 

provocava as quedas dos pacientes. Assim sendo, concluiu que a encefalite ocasionava 

alterações do sistema nervoso central (encéfalo), enquanto a meningite afetava apenas o 

envoltório. 

 Um caso específico narrado pelo entrevistado foi um interrogatório feito por ele a 

uma menina doente de doze anos. Quando o Dr. Tiriba a interrogava, ela mostrava sinais 

de irritação e, em seguida, quis vomitar. Ele a levou ao banheiro, ela vomitou e, ao 

acionar a descarga, se deu conta que a menina apresentava hiperacusia, ou seja, 

apresentava uma hipersensibilidade a certas faixas de som, com dificuldade de tolerar os 



 

 

sons do dia-a-dia, descobrindo mais um sintoma da doença. 

 Outro caso citado pelo entrevistado foi uma índia, da tribo Taniguás, que 

apresentava delírio religioso e místico, pois cantava seus hinos religiosos o dia todo, 

além de ter alucinações. Também relatou o caso de um doente, um jovem de vinte anos 

estudante de aviação, que entrou em coma, um sono letárgico por uma semana. Quando 

começou a despertar, observou-se que ele havia perdido a memória (amnésia). Ao tomar 

o café matinal, em vez de enxergar o único pão que ali existia, o jovem enxergou três 

pães, ou seja, estava sofrendo de triplopia, o que preocupou o jovem, pois quando fosse 

pilotar o avião e aterrissar, poderia ver três pistas. Entretanto, ele conseguiu recuperar-se 

com sucesso. 

 Um jovem estudante de Medicina não conseguiu sobreviver. Ele foi pescar em 

Pariquera-Açu e teve uma encefalite fulminante. Segundo Dr. Tiriba, ele devia estar com 

o agente etiológico incubado e a insolação durante a pesca provocou a encefalite 

fulminante. Não só a insolação leva à morte quando há a incubação de um vírus, mas 

também o estresse e bebidas alcoólicas. Também relatou o caso de Elza, técnica do IAL 

que foi picada por um mosquito vetor do Rocio. Contraiu a doença, foi hospitalizada no 

hospital Emílio Ribas e conseguiu recuperar-se. 

 Quanto às seqüelas, o entrevistado relatou a ocorrência de tentativas de suicídio, 

desejo de casar-se perante a possibilidade de vir a óbito, e alguns doentes de fato 

casaram. Quando os doentes começavam a se recuperar, eles levantavam-se da cama e, 

rapidamente, caíam. Ainda não conseguiam sustentar-se. Para que eles tivessem sucesso 

na recuperação, instalou-se no hospital a fisioterapia. Um jovem do Instituto Adolfo 



 

 

Lutz (IAL), com habilidades para fisioterapia, veio para o hospital e trouxe consigo 

aparelhos que permitiam que o doente pedalasse.  

Além disso, os doentes eram levados para a praia para fazerem caminhadas. 

Assim, Dr. Tiriba observava as pegadas na areia e confirmava a falta de ritmo na 

marcha, caracterizando a dismetria. Com a confirmação da encefalite, iniciou-se coleta 

de sangue de doentes e de possíveis vetores do agente etiológico no IAL. O isolamento 

do vírus responsável pela encefalite deu-se de forma penosa. Todas as biópsias que eram 

realizadas no IAL apresentavam resultados negativos, pois essas não podiam ser 

realizadas antes de quarenta e oito horas após o falecimento do doente. Entretanto, um 

doente que veio a falecer, morador do Bairro do Rocio no município de Iguape (Figura 

78), foi encaminhado aos pesquisadores e a biópsia foi feita antes do período estipulado. 

Assim, conseguiram isolar o vírus, o qual se chamou Rocio em homenagem ao bairro de 

onde veio o doente que viabilizou a descoberta do vírus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 78- Rua do Bairro do Rocio, no município de Iguape.  
 

 
Foto: Villela, 2008. 

 
Dr. Tiriba afirmou que o homem não é um bom multiplicador do vírus, apesar de 

ter ocorrido a epidemia na época. Quanto ao mosquito transmissor, até hoje resta 

dúvidas. Não ficou claramente exposto o vetor que apresentava mais potencial para a 

transmissão do vírus Rocio. A equipe multidisciplinar da SUCEN era formada por vários 

profissionais, dentre eles engenheiros sanitaristas que se dedicaram a este enigma e 

educadoras sanitárias chefiadas por Angelina de Salvo. Assim que o vírus foi isolado, 

Leser enviou o biólogo René Correia, do Instituto Butantã, para o Japão com o propósito 

de estudar a vacina contra a Encefalite Japonesa e trazer o modelo da vacina para o 

Brasil. Assim foi feito e a vacina contra encefalite, elaborada no fim de 1976, não 

ofereceu proteção segura. Entretanto, foi válida por caracterizar uma tentativa de 

controle do surto. 



 

 

Essa epidemia influenciou de forma significativa o comércio e o turismo da 

região. Animais silvestres que eram vendidos ilegalmente na Imigrantes passaram a ser 

vistos como possíveis reservatórios. Os répteis existentes nas lavouras, como sapos e 

cobras, também levantaram suspeitas. Assim, inúmeros problemas econômicos 

surgiram, sendo um deles o fato da Argentina não querer continuar importando bananas 

da região do Vale do Ribeira.  

Dr. Tiriba valorizou o trabalho realizado durante a epidemia, pois foi feito um 

trabalho em equipe bastante eficaz. Os integrantes do grupo receberam uma medalha de 

valor cívico por arriscarem suas vidas em prol dos demais cidadãos. Diante desse 

contexto econômico, biológico e social, Dr. Tiriba escreveu sua tese sobre a epidemia de 

encefalite, dando um enfoque clínico para a mesma. Inclusive, ele ouviu comentários, 

como: “Sua tese não terá prosseguimento nenhum”. Hoje, percebe-se a importância do 

seu trabalho para a comunidade científica e para a sociedade como um todo. 

 

 
4.9 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA ATUAL DO VÍRUS ROCIO  
 

O ROCV, de acordo com classificação adotada, faz parte do Complexo da 

Encefalite Japonesa (JEC), o qual engloba, dentre outros vírus, o Saint Louis (SLEV) e o 

do Nilo Ocidental (WNV), sendo que o último, embora tenha atingido o Continente a 

partir de 1999, ainda não se expandiu para o Brasil. Já o SLEV foi isolado em 2004 de 

uma suspeita de caso de dengue, na cidade de São Pedro, São Paulo. Recentemente, foi 

detectado, novamente no Estado de São Paulo, durante a identificação de casos 



 

 

emergentes de dengue na cidade de São José do Rio Preto, em 2006 (CHÁVEZ e 

FIGUEIREDO, 2006).  

Muitos aspectos epidemiológicos do arbovírus Rocio permanecem 

desconhecidos, assim como os fatores responsáveis pelo surgimento e silenciamento do 

vírus na Baixada Santista e no Vale do Ribeira no período de 1975 a 1978. Depois desse 

período epidêmico, evidências sorológicas da circulação do ROCV, não só no litoral sul 

paulista, mas também em outras regiões brasileiras, alertam para um possível retorno da 

epidemia (FIGUEIREDO, 2000). 

Desde a ocorrência da epidemia de encefalite na Baixada Santista e no Vale do 

Ribeira, o Insituto Adolfo Lutz estabeleceu um sistema de Vigilância Epidemiológica 

para o vírus Rocio nas áreas de risco, visto que os possíveis vetores e reservatórios 

existem na área, e acabou por estender o estudo para todo o Estado de São Paulo 

(PEREIRA et al., 1996a).  

No trabalho realizado, Pereira et al. (1996a) analisaram 3.383 amostras de soros 

humanos de diversos locais do Estado de 1982 a 1996. Apenas em três casos (0,08%), 

foram detectados anticorpos específicos para o Rocio. É interessante citar que os soros 

eram de indivíduos que nasceram e sempre viveram em regiões próximas ao Vale do 

Ribeira. Tal fato indica que eles tenham sido infectados no local onde vivem, sugerindo 

que o vírus ainda circulava na região em questão. Diante dessa possibilidade, mantém-se 

a vigilância do Rocio em todo o Estado paulista. 

Segundo Figueiredo (2007), diante da semelhança filogenética que há entre os 

vírus deste complexo, ROCV pode retornar como uma epidemia a qualquer momento, 

visto que ainda é desconhecido como este flavivirus emergiu e permaneceu silencioso no 



 

 

litoral sul paulista. Com base no isolamento do vírus e na obtenção de dados 

sorológicos, acredita-se que ROCV se mantém em um ciclo, tendo pássaros silvestres 

como reservatório e os mosquitos Aedes e Psorophora como vetores. O mesmo autor 

cita que foram encontrados dois pássaros com anticorpos para o Rocio na região sudeste 

do Brasil em 2005, o que torna possível a circulação do vírus em distintas regiões do 

país e a reemergência dessa arbovirose.  

O monitoramento, a contextualização da epidemia de forma transdisciplinar e a 

realização de estudos complementares sobre a doença tornam-se necessários diante do 

conhecimento de que os vírus do Complexo da Encefalite Japonesa são potencialmente 

emergentes e capazes de migrar e introduzir-se em regiões não-endêmicas. Portanto o 

estudo de seus ciclos na natureza é importante para a viabilização do controle (CHÁVEZ 

e FIGUEIREDO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CONCLUSÕES 
 

1. O agente etiológico, antes desconhecido, foi identificado e caracterizado somente no 

fim do ano inicial da epidemia, recebendo o nome Rocio. Ao analisar a trajetória de 

investigação científica do vírus, observa-se a necessidade de descobrir não só o agente 

etiológico, mas também o vetor transmissor, para combatê-lo e reduzir o número de 

casos de doentes e para proteger a economia da região atingida. A maioria das 

publicações científicas foram desenvolvidas após o primeiro ano epidêmico. 

 
2. A partir do núcleo documental composto durante o estudo, foi possível constatar que a 

epidemia teve início no ano de 1975 na região da Baixada Santista e que incidiu com 

mais intensidade no ano de 1976 na região do Vale do Ribeira. Sua emergência foi 

interpretada como conseqüência das características geográficas, do desequilíbrio 

ecológico e das precárias condições socioeconômicas. A população acometida pelo 

vírus, ou próxima a esta, passou por conflitos sócio-políticos correlacionados com o 

surgimento da encefalite, como se não bastasse o elevado número de casos e óbitos. 

 
3. Por meio da leitura das notícias da época, percebe-se que houve o desencontro entre 

informações veiculadas pela mídia e dados científicos fornecidos por pesquisadores e 

autoridades sanitárias. A mídia adotou em suas reportagens um caráter de alerta, porém 

não de prevenção e colaboração da população. Relatou pronunciamento de líderes 

políticos negando a existência da epidemia, o que dificultava a aceitação da epidemia 

pela população e viabilizava a distorção de informações e, assim, construção de barreiras 

aos métodos de combate ao possível vetor. 



 

 

 
4. Ainda não se sabe como o vírus Rocio tornou-se emergente no litoral sul do Estado 

em 1975 e o porquê do seu silenciamento. Nenhuma publicação esclarece essas 

indagações. Entretanto, há documentos que comprovam a existência do arbovírus em 

animais silvestres e a presença de anticorpos IgM em alguns indivíduos da região do 

Vale do Ribeira. Tais evidências alertam para um possível retorno da epidemia no país. 

Diante dessa possibilidade, continua-se exercendo a vigilância epidemiológica para o 

vírus Rocio no Estado de São Paulo, valorizando o ato de prevenir.  
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