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APRESENTAÇÃO 

Os resultados apresentados nesta dissertação sao 

frutos de uma filosofia de trabalho introduzida na Secreta

ria da Saúde do Rio Grande do Sul e representam as ativida

des de rotina que realizamos como médico da Unidade de Vigl 

lincia Epidemio16gica onde trabalhamos de 1970 a 1975. 

Por considerarmos importante tal atividade é que 

apresentamos neste documento uma experiência, cuja valida 

de foi comprovada no dia-a-dia da prática de Saúde PÚblica. 



AGRADECIMENTOS 

Aos meus amigos José Taquarussú Fiusa Lima, Cla~ 

dio Marcos da Silveira e Clovis Heitor Tigre, com quem divi

do os possíveis méritos deste trabalho. 

Ao Laerthe Vernes e Valdomiro Simanke, ao mesmo 

tempo, motoristas, vacinadores e companheiros de todas as 

horas. 

À Vera Beatriz Speggiorin pela orientação bi-

biográfica. 

Ao Moacyr Jaime Scliar pelas valiosas sugestões. 

Ao Prof. Edmundo Juarez por quem tive a honra de 

ser orientado. 



RESUMO 

1 
J.. 

De um total de 836 casos de varíola ocorridos no 

ano de 1969 e de 932 ocorridos em 1970, descreve-se a in-

vestigação epidemiológica de 245 casos contidos em seis sur 

tos ocorridos no Rio Grande do Sul, Brasil. 

Este trabalho demonstra a importância da investi 

gaçao epidemiolÓgica da varÍola como elemento indispensivel 

para o desenvolvimento de um sistema de vigilância epidemi~ 

lógica. 

A utilização de tal m~todo proporcionou uma me-

lhoria considerivel na qualidade da informação e permitiu a 

identificação de um maior número de casos. 

O aumento p5de ser demonstrado pelo número m~dio 

de casos encontrados para cada caso notificado. Vinte e cin 

co para um em 1969 e 17,5 para um em 1970. A qualidade da 

informação foi apurada pela confirmação ou não do diagnósti 

co inicial do notificante, tanto clínica como laboratorial-

mente. 

A investigação epidemiológica também auxiliou na 

erradicação de varíola, descobrindo casos em ireas ji vaci-

nadas, demonstrando a origem dos surtos e revelando proble

mas criados pelo fluxo bidirecional através de fronteiras. 

Esta filosofia de trabalho é recomendada para o~ 

tras doenças como parte de um programa de desenvolvimento 

gradativo de atividades de vigilãncia epidemiol6gica. 
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SUMMARY 

In 1969/70, 1768 cases of smallpox were reported 

in Rio Grande do Sul, Brasil. The epidemiological descrip

tion of 245 of them which pertained to six outbreaks is pre

sen ted. 

The paper shows clearly the importance of small 

pox·epiderniological investigation as an indispensabel tool 

for the developrnent of an epídemiological surveillance sys

tem. 

Uti lization o f this method caused a major impact 

in information quality and promoted an increase in the num

ber of cases identified. This increase can be shown by the 

mean number of cases discovered for each reported case: 25:1 

in 1969 and 17,5:1 in 1970. 

The assessment of information quality was made 

by checking clinicai and laboratory confirmation against the 

initial diagnosís reported. 

Epidemiological investigation played an impor

tant role in smallpox erradication, identifying new cases 

in areas already covered by mass vaccination, detecting out

breaks' source of infection and revealing problems generated 

by two ways population flow through international border. 

Such working principies can be applied to epide

miological surveillance related to other diseases. 
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1. INTRODUÇÃO 

Poucas doenças merecem tanta consideraçio histó-

ri c a como a varíola (do 1 atiro: "Varius", mancha, ou "Varus ", 

ampola). No contexto deste trabalho nos deteremos nos tópi

-::os por nós considerados os mais importantes sob o ponto de 

vista histórico. 

A literatura mais antiga indica que a varíola te 

ria surgido na Ásia Oriental. Há referências à doença na Si 

ria em 302 A.D. Dois séculos após (569 A.D.), é 

uma epidemia em tropas árabes. 

referida 

Acredita-se na disseminação para o Egito em 572 

A.D. Todavia alguns historiadores sugerem que a varíola te

ria ocorrido na região bem antes desta época, pois o rosto 

mumificado do Faraó Ramsés \', em 1160 A.C. mostrava marcas 

sugestivas da doença. 

Em 622 A.D .• Maomé e seus seguidores teriam dis

seminado a doença na Ásia Menor ao propagarem sua religião. 

Em 731 A.D. os mouros cruzaram os Pirineus e levaram a doen 

ça para a França. Mas já em 710 A.D. teriam ocorridos ca

sos na Península Ibérica, apos o retorno de soldados do nor 

te da África. 

No início do século VII, o exército persa trouxe 

a varíola ã Terra Sant J, c nos séculos X c XI, as Cruzadas 

auxiliaram a disseminar amplamente a enfermidade através da 
17 Europa. ' 
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Há confusão sobre o aparecimento da varíola nas 

Ilhas Britânicas. Antes do século XVI, Creighton9 duvidava 

de sua existência, porém Me Vail 20 acredita que, existindo 

varíola na Europa no século VII, deveria estar presente tam 

bém nas Ilhas Britânicas. Dixon 10 estabelece que há uma boa 

evidência de que a varíola existiu na Irlanda em 675 A. D. 

embora os dados referentes à descrição clínica da doença p~ 

dessem deixar alguma dúvida quanto ao diagnóstico de vario-
~ 

la. 

No ano 907, a princesa Alfreda, filha de Alfredo 

O Grande, contraiu a varíola. Em 961, seu neto faleceu de 

uma doença, a qual foi denominada pelo seu médico de "varí~ 

las sine pocas". Esta foi a primeira vez que os termos va
li ríola e"pock" foram usados em conexão com a mesma doença . 

Em latim "pocca", que originou o termo inglês "pock", signi_ 
17 fica "saco" ou "bolsa" . 

Durante o século XVI a varíola foi trazida para 

o Novo Mundo pelos espanh6is. A primeira epidemia no Brasil 

ocorreu em 1563. 

No início do seêulo XVII surge na América do NoL 

te, nas colonias americanas, trazida por viajantes da Euro

pa. No século XVIII a doença havia se espalhado por todo o 

mundo. 

Em 1649, ocorreu uma epidemia em Londres com 1190 

6bitos e na metade seguinte desse século, notou-se um au

mento do número de epidemias. Mais tarde, em 1802, foram no 
17 tificados 45.000 casos na Inglaterra 
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Durante o século XVII, foram testadas várias for 

mas de tratamento, transfusões de sangue, purgativos, un-

guentos, pomadas, ervas e feitiçarias. No fim desse século, 

Sydenham dá grande impulso ao controle da doença, ao decla

rar que nao há um tratamento eficaz para a varíola Além dis 

so diferenciou a varíola de outras doenças exantemâticas e 

recomendou várias medidas profilâticas, incluindo o estrito 

. 1 d 17 p . LJ l B h 1so amento os casos ·. oster1ormente re mont e oer aave 

reconheceram a varíola como uma doença infecciosa, c descre 

veram seu modo de contágio. 

No infcio do século XX, foi descrita uma forma 

leve de varfola, que diferia da forma grave até então conhe 

cida, e foi denominada de varíola minar. Outros sinônimos 

para a varíola minar são: leve, atípica, sub-·tÓxica ou "pa-

rasmallpox". No sul da J\frica ela é chamada de "amass", ter 

mo inglês que significa "juntar". No Brasil recebeu o nome 

d 1 
. 11 

e a . as t r 1m • 

A informação acerca da natureza da varíola cres-

ceu enormemente nos Últimos 80 anos. i'J'o fim do século pass~ 

do o agente foi definido como sub-microsc6pico e filtrável, 

sendo então classificado como vírus. Na década de 1930, o 

vírus da varíola foi cultivado em tecido. Desde então têm 

sido descritas muitas de suas características bioffsicas,bi2 

.. . 1 . --· 17 quim1cas e e etrom1crograt1cas 
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1.1. DESCRIÇÃO DA DOENÇA 

Conforme descrito por Henderson14 a varíola e 

uma doença exantemática aguda conseqUente à infecção pelo 

Poxvirus variolae. Após um período de incubação de sete a 

dezessete dias, o paciente apresenta febre, cefaléia, dores 

nas costas, membros e abdômen, sintomatologia que cessa com 

o início da fase eruptiva, entre o segundo e o quinto dia. 

Na varíola "comum" ou "ordinária", a erupçao ini 

cia sob a forma de máculas, na face e parte superior do cor 

po, e dentro de um a dois dias no abdômen e membros inferia 

res. As lesões freqUentemente aparecem nas palmas das maos 

e plantas dos pés e ocorrem também no palato mole e duro e 

mucosa das bochechas e língua. 

Após tr~s a quatro dias, as máculas evoluem para 

vesículas e finalmente p~stulas elevadas duras e peroladas, 

que se transformam, ao cabo de oito a dez dias, em crostas 

que podem permanecer até o 219 dia. 

A distribuição da erupçao é centrífuga, ou seja, 

ê mais numerosa nas extremidades e apresentam o mesmo está

gio de evolução em um mesmo segmento do corpo. O tipo de va 

rfola ordinário é responsável por 80 a 90% dos casos. Além 

deste podem ser reconhecidos três outros tipos, hemorrágico, 

plano e modificado, o que segundo Henderson 14 , causa probl! 

mas para o diagnóstico. 

Dixon 11 por sua vez, descreve nove tipos difereg 

tes de varíola: fulminante (p~rpura varicosa), maligna con-
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fluente, maligna semi-confluente, benigna confluente, beni

gna semi-confluente, discreta, moderada, abortiva e varíola 

sem erupç~o. No quadro resumo ã pigina 8 sao descritas al 

gumas características de cada um destes tipos. 

A proporçao de casos graves e fatais em diferen-

tes surtos ou regi6es permitiu, como foi dito antes, reco-

nhecer no início do seEulo a exist~ncia de duas variantes 

da varíola: varíola major c varíola minor, conhecidas tam

b€m corno varíola vera e alastrim respectivamente, designa-

çao essa, aliis, considerada inadequada e inconveniente. No 

Brasil, popularmente são chamadas de "bexiga preta" e "bexi 

ga branca". Na varíola major observa- se letali dade de 1 S a 

40% enquanto na minar esta fica em torno de l~ Recentemente 

uma forma intermediiria foi reconhecida na ~frica (2 a 10% 

de letalidade), recebendo a designação de varíola interme-
14 dia. Ainda segundo Henderson a diferenciação entre estas 

formas, de acordo com os coeficientes de letalidade, so po-

dern ser feitas durante o curso de uma epidemia, ou por estu 

dos laboratoriais. 

A varfola major predominava at€ hi poucos anos 

no subcontinente asiático e A:frica ocidental, enquanto na 

América do Sul e sul da África só era encontrada a varíola 

minor. A varíola intermedia se distribuía no leste da ~fri-

ca. No Brasil a varfola minor foi erradicada em 1971 quando 

ocorreram os 6ltirnos casos conhecidos. A varíola major este 

ve presente no pafs, desaparecendo, de acordo com os dados 

d
. .,. . . 14 
Isponivels, entre 1910 a 1930 . 
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Modo de transmissão 

A transmissão ocorre quase sempre por contato di 

reto com os doentes. Este contato deve ser Íntimo e mais ou 

menos prolongado. Pode haver transmissão por via a~rea, e a 

curta distância pelas secreções faríngeas, geralmente em 

ambientes fechados. Pode ainda haver transmissão indireta 

por pessoa ou objetos recentementes contaminados. A trans

missão esti em relação com o grau de extensão das lesões e 

d - d - .. - ) 11 abun ancia as secreçoes (far1ngeas ou cutaneas . 

A varíola sendo uma enfermidade que se transmite 

de pessoa a pessoa e não havendo hospedeiro intermediirio, 

implica em que cada paciente faça parte de uma cadeia de 

doentes. A exist~ncia de um caso pressupõe a exist~ncia de 

outro que o originou, e assim sucessivamente. 

Período de incubação 

-As pessoas expostas a infecção, dependendo do 

seu estado imuni tirio apresentam a doença entre 7 a 17 di

as apos o contigio; em m€dia duas semanas. Ap6s surgem os 

primeiros sintomas e mais dois a quatro dias at€ o apareci-

menta do exantema. 

Período de transmissibilidade 

Desde o aparecimento dos primeiros sintomas at€ 

a queda completa das crostas (cerca de três semanas). A con 
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tagiosidade ~ maior na primeira semana. O vírus pode se man 

ter vivo por muitos anos nas crostas despegadas, mas sua in 

fecciosidade nestes casos e menor. 

Suscetibilidade 

Costumam ser considerados suscetíveis todos os 

indivíduos, ou que não tiveram a varíola no passado, ou nao 

apresentaram cicatriz vacinal anti-variÓlica. Por outro la-

do, a presença de cicatriz vacinal praticamente afasta o 

diagnóstico de varíola. 

1.2. A PREVENÇÃO DA VAR!OLA 

Há historiadores da Medicina que julgam que as 

tentativas de prevenir a varíola são quase tão antigas qua~ 

to a prÓpria varíola. A observação de que as pessoas que se 

curavam da enfermidade estavam livres de novo ataque, moti-

vou a procura de m~todos que reproduzissem a doença em me

nor escala. No s~culo XVII, na Turquia a inoculação era pr~ 

ticada por duas velhas que ficaram na história (velha de Fi 

lipôpolis e velha de Tessaliana
24

). 

Por sua vez, Lady Mary Montagu esposa do embaix~ 

dor inglês na Turquia, adotando o método, (inclusive inocu

lando seus filhos) levou-o a outros países e o introduziu 

na Inglaterra onde inoculou vários prisioneiros. Foi por i! 

so considerada como a precursora de Edward Jenner na luta 

contra a varfola. Havia por6m um fato desfavorável, pois to 

das as pessoas inoculadas eram novos focos potcnci3is Jc in 
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fecção. Assim a doença ao inv~s de ser reduzida. era manti-
. . 24 da e d1ssem1nada . 

Em 1780 tornou-se claro que a inoculação nao con 

trolava adequadamente a incid~ncia da varfola. S6 com o pr~ 

cesso de Edward Jenner, em fins do s6culo XVIII, encontrou-

-se o meio de proteger o indivíduo e ao mesmo tempo a cole-

ti vidade. 

Esse anestesista ingl~s. observou que os ordenh! 

dores de vacas com cowpox, ao adquirirem a doença por inoc~ 

lação nas mios, ficavam protegidos contra a varíola. Em 14 

de maio de 1796, Jenner efetuou sua primeira vacinação em 

um menino chamado James Phipps. Em 19 de julho inoculou-o 

com pús de um caso de varíola. Como o menino não adqu:iriu a 

varíola, J enner concluiu que ele estava imune à doença. O de-

senvolvimento de um processo que protegia os indivíduos 

doença, não foi aceito imediatamente pelos m€dicos na 

17 c a 

da 
~ 

epo-

Passou-se quase um s6culo para que se conseguis-

se adotar rotineiramente o mitodo de vacinação antivari6li-

ca em quase todas as partes do mundo. A despeito do mitodo 

ser eficaz, continuaram a ocorrer casos e 6bitos na maior 

parte dos pafses, pois não existia ainda uma estrutura ca-

paz de permitir uma ampla cobertura vacinal da população. 

A imunização contra a varfola colaborou para estabelecer as 

bases de urna nova ci&ncia - a imunologia - e estabeleceu um 

modelo que levou i imunização contra muitas doenças. 

l i' ,li,, ), .. 
f

~ I : !t 
j.<.'-• ·' 

\ 
:: IC/1\ 

.,Ji..O 
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No século atual instalaram-se os primeiros siste 

mas de Vigilância Epidemiológica da varíola, ou seja, a vi

gilância epidemiológica é proposta sob o ponto de vista sis 

têmico com a coleta de informações, análise e interpretação 

dos dados. 

Em 1958, baseando-se no princípio de que inexis

tiam outros elos conhecidos da cadeia de transmissão da va-

ríola, pois ela só se transmite de homem a homem e nao há 

hospedeiro intermediário, a Organização Mundial da Safide es 

tabeleceu princípios e critérios básicos para serem aplica

dos em todos os países e em todas as fases do que ficou de

nominado como Campanha de Erradicação da Varíola (CEV)
22

. 

Em 1963 foram intensificados os programas em to

do o mundo. Neste ano foram registrados mais de 100.000 ca-

sos. 

A Indía notificou mais de 60.000; a Indonésiaqu_<!. 

se 8.000; o Paquistão, Congo (Leopoldville)e o Brasil S.OOQ 

De 1.000 a 2.000 casos ocorreram em vários países africanos. 

Verificaram-se também grandes epidemias no Nepal e Afegani~. 

tão. Além desses, outros 40 países registraram casosl
3

. 

Em 1965 o Dia Mundial da SaGde (7 de abril) foi 

dedicado à varíola e a OMS fez uma recomendação enfática pa 

ra que se intensificassem os programas de vacinação 23 

A partir daí até o ano de 1973, vários países fo 

ram erradicando sucessivamente a doença, dentre eles o Bra-
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sil(maio de 1971) 8. Mas em 1974, foram notificados i Orga

nização Mundial da Saúde, 218.326 casos de varíola, ou seja, 

sessenta por cento a mais que no ano anterior. Este conside 

r5vel aumento da incid~ncia se deve ao grande namero de ca 

sos notificados na India, que representavam então, 83% do 
30 total deste ano . 

Em maio de 1975 ~ notificado o altimo caso na In 

dia e em 16 de outubro o Último caso em Bangladesh. Em fins 

deste ano a EtiÔpia é considerada o único país com casos de 

varíola. 

Em agosto de 1975 a Somi1ia notifica quatro c a-

d .. 1 . d d E . - . 31 - f. sos e var1o a Importa os a t10p1.a . Ate o 1nal deste 

ano ocorreram neste país quatorze casos, como conseqU~ncia 

deste fato. 

Em resumo, em 1975 foram notificados 3949 casos 

de varíola em todo o mundo, dos quais 3935 na Eti6pia32 

Começa então o que a OMS determina de "contagem 

regressiva da varíola", publicando periódicamente no Weekly 

Epidemiological Record (W.E.R.), um quadro com os Últimos 

casos notificados. 

Em 09 de agosto de 1976 ocorreu o Último caso na 

Etiópia, entre nBmades na regiio sul do deserto de Ogaden. 

Em dezembro de 1976 Kenya notifica cinco casos de varíola, 

o primeiro dos quais importado da Somália; mas já em OS de 



fevereiro de 1977 foi notificado o Último caso de nnfola 

naquele país. 

A Som~lia permanece então como o unico pafs com 

casos de varíola. Em 1977 15 ocorreram 322R casos. o Último 

26 1 b 33 . 1 1 a ce outu ro . na CJcaae de JVierka. Foi o derradeiro ca-

so conhecido de varíola transmitido de pessoa a pessoa. 

Desde então nao foram mais noti f:i cados ca:-;os de 

varíola, a despeito das intensas atividades de busca zJe ca-

.. 
sos coordenadas pela O.MS e levadas a efeito nos pa1scs que 

haviam notificado os Últimos casos. 

A partir de então segue-se uma fase silenciosa 

representada pela ausência de casos notificados durante seis 

meses. Porém a OMS advertia que a interruv(;ão da transmis-

são da doença só poderia ser comprovada após um pn·íodo de 

~4 18 meses sem que nenhum caso seja detectado~ . 

-Em 28 de julho e publicado no WER o seg;Jin1e GV.l 

so: 

"Recompensa US$ 1000. Diretor geral da o;vts insti:_ 

tuiu uma recompensa ã primeira pessoa que notifica1, no pe

rfodo precedente ao certificado definitivo de erradicação 

da varíola, um caso ativo de varíola como resul tadc de trans 

missão pessoa a pessoa e confirmado por exames laboratori-

ais''. 

Há no mesmo peri1:idi co um artigo no qual -;c ale r-

ta para o fato de que com a interrupção da transmis~~o da 
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varíola as únicas fontes de infecção remanescentes, sao os 

laboratorios que ainda retêm estoque do vírus. Recomendava 
a a OMS de acordo com a resolução da 31. Assembléia Mundial 

da Saúde (1978) que esses laborat6rios destruíssem seus es

toques de vírus ou os transferissem ao WHO Collaborations 

Center. CinqUenta e sete dentre 76 laboratórios transferi-

ram voluntariamente ou os destruíram. Em 1978 outros cinco 

desfizeram-se de suas cepas, dentre eles o Instituto Adolfo 

Lutz em São Paulo 35 . 

Em 27 de agosto de 1978, a "National Health Adm_i 

nistration" na Inglaterra informou ã OMS, que uma mulher de 

40 anos de idade apresentou em 13 de agosto uma erupção que 

foi diagnosticada clínica e laboratorialmente como varíola. 

A paciente trabalhava como fot6grafa na Birmingham Universi 

ty Medicai School, mais especificamente no Departamento de 

Microbiologia Médica, um dos dois laboratórios do Reino Uni 

do que ainda continha cepas de vírus variÓlico. Ficou dete! 

minado que sua infecção originou-se neste laborat6rio. 

Esta situação, até certo ponto peculiar, determl. 

nou grandes esforços das autoridades de saúde inglesas no 

sentido de identificar todos os possíveis contatos da pa

ciente. Foram identificados 290 contatos dos quais 48 consi 

derados íntimos (residentes na casa da paciente ou funcioná 

rios do East Birmingharn Hospital, onde ela foi previamente 

h . 1. d 2 4 d ) 36 ' 3 7 " . f 1 11 osp1ta 1za a em e agosto . velo a a ecer em 

de setembro. 

A mae da paciente desenvolveu a doença em 08 de 
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seternbro St'ndo o Único caso secundiírio detectadu, o que 

atesta as medidas r5pidas c ., -""" . 
a~1equaclas p:)stas em prat1ca, V!! 

cinando prioritariamente os contatos do pac5cnte revelados 

pela investigação epidcmiol6gica. n~o sendo neccss~ria a va 

38 39 cinação em massa l • 

Todos os esforços utilizados na tentativa de er-

radicar a varíola no mundo. principalmPntc a partj r Je 1967, 

tiveram como base as ati·vidaJes de vi~:il~inc.ia epidc·.nio1Ógi-

ca, que a nível das Unidadc·s da Federa~;,:io do Bra~ i deve-

riam ser desenvolvidas pelas Secretarias de Sa~dc. 

No Brasil a C.E.V. iniciou suas atividades em 

1967 e passou a publicar um boletim informativo Ó(:'!lominado, 

Boletim Semanal da Campanha de Erradicação da Varfola. A 

ocorr~ncia de casos de 1967 a 1971, com a vacinação efetua-

da e representada na figura 1. 

Em 5etembro de 1969, em função de cc1ntatos e.sta-

belecidos entre a Secretaria da Saúde de Rio (;randt.: Jo Sul 

e o Minist~rio da SaGde foi criada neste fstHdo 3 llnidade 

de Vigilincia Epidemiol6gica, atrav€s do Decreto Legislati-

vo-RS n 9 2.700 de 02.10.1969. 
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2. OBJETIVOS 

Demonstrar a importância da Investigação Epide

miol6gica da Varfola como um elemento de Vigilância Epidemi~ 

16gica capaz de fornecer subsfdios que permitiram a identifi 

cação de um maior número de casos, melhoraram a qualidade da 

informação e auxiliaram na erradicaçio da varfola no Rib 

Grande do Sul 
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3. MATERIAL E METODOS 

O material e utilizado para este trabalho refe

re-se ãs investigações epidemiológicas de varíola realiza

das no Rio Grande do Sul a parti r de setembro de 1969 até 

dezembro de 1970. 

Até então tais atividades eram eventuais e incom 

pletas; com o início das atividades de vigilância epidemia-

- . h d d 28 log1ca passaram a ser mel or ocumenta as . 

Durante os primeiros 16 meses de trabalho as ati 

vidades da Unidade foram dedicadas exclusivamente ã VigilâQ. 

cia Epidemiológica da varíola. A metodologia de trabalho 

consistia basicamente em: 

- Coleta de dados, 

- análise, 

- proposição ou execuçao de medidas de controle 

e 

- distribuição da informação. 

A fase de coleta de dados foi organizada a par

ti r da instalação dos "postos de no ti fi cação" nos muni cípi

os do Estado! em w1idades sanitárias, postos de assistência 

médica do INPS, e em outras instituições consideradas impo! 

tantes na ocasião para a notificação de casos. 

Para todo o caso suspeito de varíola notificado, 

através do boletim de notificação semanal da varíola (ane-

xo), foi realizada uma investigação epidemiológica que pas-
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sa então a ser o objeto deste estudo. 

Ap5s ou durante a investigação os dados coleta

dos eram analisados e tomadas as medidas necess5rias a con

tenção dos surtos, vacinando-se os suscetíveis. 

Finalmente eram elaborados relat6rios com a des

crição dos surtos e enviados às pessoas ou as instituições 

que participavam das atividades de vigil~ncia epidemiol6gi

ca. 

Todo o caso de varfola ou suspeito que estava em 

evolução, durante a investigação era fichado clinicamente. 

Para isto foi utilizada a ficha clfnica, modelo CEV-E 3 , an~ 

xo. A finalidade do preenchimento desta ficha, era de permi 

tir ao investigador: 

- Conhecer as características da doença atual 

- Conhecer o passado imunit~rio do paciente 

- Estabelecer a hist6ria de contigio anterior 

- Indicar prova de diagn6stico (coleta de mate-

rial para exame laboratorial). 

O material coletado (líquido ou pus vesicular ou 

crostas), era enviado atrav~s de esfregaços em l~minas ou 

em pequenos tubos (no caso de crostas) para o Instituto Adol 

fo Lutz. 

Independente da chegada do resultado (aproximad~ 

mente 15 di as ap5s a remessa) e r a firmado um di agnés ti co cli_ 

nico que servia de base para orientação das medidas a serem 

tomadas. 
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Qu:Jndo as invcstigJçÕes eram real i z~1das em casos 

isolados, procedia-se a coleta de material de todos os ca-

sos. 

Quando se tratav;1 dC' um grande 
~ 

numero de casos 

num mesmo surto. não era necessária a colci.:~1 de matcri;ll de 

todos os casos pois a positividade de um dele::: já era sufi-

ciente para um diagn6stico clÍnico e epidemio16gico uma vez 

que os demais eram contatos. 

Via de regra a ficha clfnica era preenchida para 

um paciente por domicflio onde havia casos. 

3.1. INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLdGICA 

A investigação era iniciada da maneira mai~ ra-

pida poss í ve 1 . após a no ti f j c ação do caso. De se _i ava- se des-

cobd r, sobretudo os casos ativos, para determinar a magni-

tude do surto e impedir a disseminação da doenç::1. Daseou-sc 

nas características da doença, modo de transmissão, período 

de incubação e suscetihilidade. 

A atividade era desenvolvida preferentemente em 

colaboração com o pessoal do serviço de sa~Jc local, com a 

finalidade de obter sua participação e familiari:á-lo com o 

m€todo de investigaçio. 

O roteiro utilizado p:Ha a abordagem dos p<iCJen-

tes, foi o seguinte: 



- Localização do pJciente 

- Identificação e exame Jo paciente 

- Coleta de amostras para exame de laborat6rio 

- Investigação Jc contatos c determinaçio da sus 

cet ibí lidado. 

Revisita(s) aos locais invt'stlgados, aproxima-

damcnte 15 dias apos. 

Localizaç~o do paciente 

A localização do caso notificado dependia dirct~ 

mente da qualidiJde da informação do not:ificantc. PnKurou-

-se manter contato com a pessoa informante. para a identifi 

cação precisa do local onde estava o doente. Solicitava-se 

a ajuda de a1guêm que conhecesse bem a reg:; ao, pois mui tas 

vezes era necessãrio localizar o paciente em ~reas de diff-

cil acesso. 

Identificação c exame do paciente 

Inicialmente o paciente era identificado com a 

finalidade de se conferir se era a pessoa objeto da notifi-

caç~o. Uma vez identificado, procedia-se i anamnese e ao 

exame objetivo, observando-se a data do inicio da febre e 

início da erupçio (este ~tlimo serviu de refer~ncia para a 

cronologia dos surtos). 

O perfodo eruptivo ou febril (pcrfodo de trans-

missibil.idade) er.-:1 importante para se manter o paciente em 

isolamento domiciliar ou hospitalar, até o fase de cicntri-

zação das lesões. 



Coleta de material para exame de laborat6rio 

O material coletado e enviado ao Instituto Adol

fo Lutz em São Paulo era refercntP ao lÍquido vesicular ou 

pustular dos quais eram feitos esfregaços em lâminas; dcpc!~ 

dendo do estãgio da evolução, coletava-se crostas. 

O exame n:·alizado pelo Instituto Adolfo Lut:::, Í_!l; 

cluia microscopia eletrBnica e inoculação em membrana c6rio 

alantoide de ovo embrionado. 

Investigação de contatos 

Para proceder-se ~ investigaç~o de contatos foi 

necessirio fixarmos com melhor cxatid~o possfvcl, a relaç~o 

entre a provãvcl data do contãgio e aparecimento dos primei 

ros sintomas; em seguida eram identificados os lugares em 

que o paciente esteve no período de incubação da doenç~bem 

como procurava-se obter do mesmo o nome da pessoa que teria 

originado o caso em quest~o. que seria objeto de uma visita 

para acompanhamento do surto. 

Registrou-se também o nome de todas as pessoas 

que estiveram em contato com o doente, desde o período fe

bril at~ o dia da investigaç~o. 

Desta forma, todos os contatos E-.!:!teriores a~: .:.in_[ 

cio da enfermidade do caso investigado, foram locali:ados. 

examinados e vacinados. Todos os contatos conhecidos p~st.2_

riores ao início .Q~ doença, eram vacinados e mant:idos em ob 

servação pelo pessoal da U.S. que deveria visitá-los d:iaria 
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mente, informando imediatamente à U.V.E. se ocorressem ca

sos secundários. 

Fez-se o registro de todos os residentes do domi 

cílio, onde foi anotada a idade, sexo, estado imunitirio, e 

exist~ncia ou não da varíola. As anotações referentes a es

te ftem eram coletadas atrav~s de ficha epidemiol6gica CEV

E4. Esta ficha proporcionou as informações básicas sobre a 

evolução do surto e a relação dos casos entre si. 

Os casos eram numerados em cada surto, sendo o 

numero um aquele que originou a investigação. isto e, o ca

so índice. 

No ítem referente a antecedentes ã doença atual, 

procurou-se obter informações do paciente ou de seus fami

liares mais chegados, sobre contatos com doentes de varíola 

ou suspeitos sete a dezessete dias antes de adoecer, e pro

curou-se saber se moravam ou não no mesmo domicÍlio, a da

ta(s) provável de contato(s), o local onde ocorreu, e o en

dereço, o mais completo possfvel. A informação precisa des

tes dados, permitia o prosseguimento da investigação at~ a 

suposta fonte de contágio. 

Revisita aos locais investigados 

Duas semanas ap6s a investigação procedia-se a 

uma revisita ao local, quando se avaliava as medidas de blo 

queio efetuadas e surgimento de novos casos. Sendo necessá

rio, eram feitas novas revisitas. Em resumo. a revisita a 

area permitiu verificar: 



Eficicia das medidas de bloqueio pela pesqui-

sa de pega vacinal; 

- ocorr~ncia de novos casos e como conseqU~ncia, 

a possibilidade de investigar outros lugares; 

evoluçio dos casos ativos. 

A quantidade de pessoas a serem vacinadas, depeg 

dia da extensão do surto; algumas vezes conseguia-se deter 

a transmissão da doença com a vacinação dos contatos díre-

tos do paciente; isto quando a notificação se referia ao 

primeiro caso ocorrido. 

~ 

Geralmente, encontrava-se um grande numero de ca 

sos numa localidade sendo necessiria a vacinação em massa. 

3.2. AVALIAÇÃO FINAL 

Após a primeira vis i ta â área infectada todos os 

dados coletados eram tabulados e procurava-se descrever a 

cadeia de transmissão do surto. 

Para o diagnóstico final levava-se em conta os 

dados clÍnicos, epidemiolÓgicos e laboratoriais. Os resulta 

dos de laboratório, poderiam, por uma s€rie de fatores, po

r€m com menor freqU~ncia, resultar negativos; nestes casos 

prevalecia a evid~ncia clínica e epidemiolÓgica. 

Nos casos em que a evid~ncia clÍnica e epidemio

lÓgica era de que nio se tratava de varíola e o resultado 
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laboratorial era negativo, aproveitava-se para vacinar os 

contatos. 

A seguir era feito um relatório do surto investi 

gado com a descrição das principais características demográ 

ficas da região, da cadeia de transmissão da doença e dapo~ 

sibilidade de os indivíduos adoecerem. Esta Última era medi 

da pela taxa de ataque, expressão utilizada pelo Ministério 

da Saúde e divulgada nos boletins da Campanha de Erradica

çao da Varíola, que representava o coeficiente de incid~n

cia da população exposta ao risco de adoecer. 
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4. RESULTADOS 

A informação existente desde 1956 até setembro 

de 1966 inclui somente o total de casos de varfola notifica 

dos por ano. (Tabela 1 e Figura 3) 

A partir de 1967 os casos de varíola começaram a 

ser registrados por m~s. (Tabela 4) Com o desenvolvimento 

das atividades de vigilância epidemiológica, a partir de se 

tembro de 1969 começou-se a investigar sistematicamente os 

casos notificados. 

A distribuição por grupo etário só foi obtida em 

1970 (Tabela 2) , quando todos os casos notificados foram in 

vestigados. 
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TABELA 1 - NOTIFICAÇÃO DE CASOS E 6BITOS DE VARfOLA E COEFI 
CIENTE DE INCIDENCIA (POR 100.000 HABITANTES)-RS 
1956-1972. 

ANO 
População NC: de Coeficiente de N? de Razão 

(000 's) (a) Casos I nci dênci a 6b i tos O"bito/Caso 

1956 4.968 381 7,64 7 l '84 
1957 5.088 456 8,96 4 0,88 

!958 5.208 517 9,93 5 0,97 

1959 5.328 388 7,28 6 J , 55 

1960 5.448 (b) 919 16,87 l 2 (c) 1 • 3 1 

1961 5-578 889 15,94 4 (c) 0,45 
1962 5. 708 1988 34,83 3 {c) o' 15 

1963 5.838 720 1 2 '3 3 l (c) o' J 4 
1964 5.968 570 9,55 2 0,35 
1965 6.098 628 lo' 3 o 1 o. 76 

1966 6.228 335 5,38 2 0,60 

1967 6.358 384 6,04 3 0,78 

1968 6.488 462 7. 12 2 0,43 

1969 6.618 836* 12,63 6 o' 72 
J 9 70 6.755 (b) 932 1 3, 80 J o I , O 7 

1971 6.875 
J 9 72 6.995 

FONTE: Secretaria da Saúde, RS, 19 73. 

OBS.: (a) População estimada exceto nos assinalados com 
(b) Censo, 1960 e 1970 

(c) Somente capital 

* A partir de setembro foram conferidos por investig_~ 

çao epidemiol6gica. 
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Ocorreram no Rio Grande do Sul em 1969 836 casos 

de varíola e em 1970 932. 

O aumento observado a partir de setembro de 1969 

deve-se a melhoria da informação conseqUente ~ instalação 

de postos de notificação e à investigação epidemiolÓgica(f.!_ 

gura 2). 

TABELA 2 - CASOS DE VAR!OLA E COEFICIENTE (POR 100.000 HABI 
TANTES) SEGUNDO O GRUPO ETÃRIO E SEXO - RS- l97ã 

GRUPO S E X O TOTAL % COE FI CIENTE 
ETARIO MASCULINO "" FEMININO % 'O 

o...___ I 20 4,30 27 5,78 47 5,04 2 7 '7 

l I-- 5 82 17,63 82 I 7, 56 164 17,60 23,2 

5!--15 207 44,52 206 4 4 ' 11 41 3 44 , 3 I 23,2 

1 5 ou mais 156 33,55 1 53 32,75 308 33,05 7,1 

T o T A L 465 100,00 467 100,00 932 100,00 1 3 '8 

FONTE: U.V.E. - RS - 1971 

Dos 836 casos ocorridos em 1969, seiscentos e 

vinte e dois foram detectados através de investigações epid.Q 

miolÓgicas realizadas a partir de setembro desse ano, deter 

minando uma razão de 25 casos encontrados para cada caso no 

ti ficado. 

Em 1970, foram notificados 138 casos suspeitosde 

varfola. Nas outras 84 constatou-se que 48 eram de varicela 

e os demais de escabiose, pioderrnites e outras dermatites. 
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Nas 54 investigações constatadas como varfola e~ 

centrou-se 932 casos o que acarretou uma razão de 17,5 ca

sos de varfola para cada caso notificado, em 1970. 

A partir de outubro de 1970 quando a CEV ji en-

trava em fase final de vacinação observou-se uma brusca re 

dução de casos até novembro em 1970 quando foi constatado o 

6ltimo caso de varfola no Rio Grande do Sul. 

Em nosso Estado a caracterfstica da varfola foi 

apresentar baixa letalidade (1,07% em 1970) (Tabela 1), por 

isso caracterizada como varfola minor. Do total dos casos 

somente dois foram sugestivos de varfola sem erupção e um 

comprovadamente foi de varfola hemorrigica. Os demais foram 

do tipo ordinirio. 

Coletou-se material (lfquido vesicular ou pustu-

, lar e crostas) de 107 pacientes diagnosticados clinicamente, 

ou como portadores de varfola ou duvidosos ou ainda não va-

riolosos e comparou-se tais afirmativas com os resultados 

laboratoriais (Tabela 3). Através de teste de associação e 

contingência, provou-se que houve associação entre o dia.& 

n5stico clfnico e o resultado do exame. Assim salienta-se: 

a) O fato de ser varfola implica aumento da pro-
• 

habilidade de o exame ser positivo (e vice-ver 

sa) 

b) O fato de clinicamente ser duvidoso implica 

aumento de probabilidade de o exame ser nega-

tivo. 
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TABELA 3 - EXAMES DE LABO~~T6RIO SEGUNDO O DIAGN6STICO CL!
NICO E OS RESULTADOS OBTIDOS, RIO GRANDE DO SUL, 
1970* 

Di agnôs ti co N<? de Laboratório Pe rcen tua 1 Percentual 

Clfnico Exames Positivo Negativo Positivo Negativo Total 

Varfola 52 44 8 84,62 15,38 100,00 

Duvidoso 19 7 12 36,84 63' 16 100,00 

Não Varfola 36 36 100,00 100,00 

T O T A L 107 51 56 47,66 52,34 100,00 

2 
x corrigido= 58,4 

2 
x tabelado para dois graus de liberdade = 5,99 

Significante ao nível de 5% 

*Dados gentilmente fornecidos pelo Dr. José Taquarussú Fiu

sa Lima, constantes de dissertação de mestrado ainda nao 
apresentada. ,.. , , J3JfjLl0. l:C.A 

FACULot,.Jr ü. ,; ,.,,,' , ·usucA 
UNIVE.RS1LJAlJL lk .. , . ,, ;:_o 

" p - " 
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TABELA 4 - CASOS DE VARfOLA SEGUNDO O ANO E O MES DE OCOR
RENCIA - RS - 196i A 1972. 

HES 

ANO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1967 23 24 14 23 40 35 12 14 29 7 124 39 

1968 27 22 20 21 29 35 57 42 l 1 J 52 27 19 

1969 13 17 lO 59 22 60 17 16 147* 139 96 240 

1970 213 35 124 144 146 58 58 ao 66 3 5 

1971 

1972 

FONTE: Secretaria da Safide, RS, 1972 

*Início das atividades de vigilância epidemiológica. 

TOTAL 

38'~ 

459 
836 

932 
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Do total de casos ocorridos em 1969 e 1970 des

crevem-se 245 contidos em seis surtos, cujas investigações 

epidemiol6gicas revelaram características peculiares quanto 

ao modo corno se originaram ou quanto aos fatores qu~ facili 

taram ou dificultaram a transmissihilidade da doenç~ bem co 

mo pelo maior ou menor sucesso obtido com a vacinação. 

Na página n9 36 pode-se observar no mapa do Ri o Gran 

de do Sul, a localização dos municípios onde ocorreram es

tes surtos. 

4.1. DESCRIÇÃO DOS SURTOS 

INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLOGICA DE VAR!OLA EM RIO 

GRANDE E SÃO ,JOSt DO NORTE - NOVEMBRO DE 1969 A JANEIRO DE 

1970 - R.S. 

Característica do local 

Em 12 de novembro de 1969, a Unidade de Vigilân

cia Epidemiol6gica do Rio Grande do Sul, recebeu do m~dico

-chefe do Centro de Safide do município do Rio Grande, a no

tificaçio de um caso de varfola. 

Rio Grande dista 319 km de Porto Alegre, por ro

dovia asfaltada. Está situada no litoral Sul do Estado, na 

desembocadura da Lagoa dos Patos no Oceano Atlântico. Sua 

população estimada para o ano de 1969, era de 115.630 habi

tantes sendo 95.870 na zona urbana. 

A investigação iniciou-se em 15 de novembro de 
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1969, e na ocasião da visita estava em fase de pústulas, se~ 

do colhido material para exame laboratorial, cujo resultado 

foi positivo para varíola. 

Situação Epidemiológica 

Na época, a Campanha de Erradicação da Varíola 

nao havia iniciado a vacinação do municÍpio. A partir do c~ 

so investigado, contatou-se que há muito tempo a varíola 

era endêmica no município, e no grande numero de casos en-

centrados, nem sempre era aparente uma cadeia de transmis

são definida. A cronologia do surto é apresentada na Figu-

ra 4. 

Na entrevista com os responsáveis pelo isolamen-

to constatou-se que desde maio de 1969, internavam-se doen 

tes com varíola. Com os dados obtidos destes pacientes fo

ram feitas investigações, encontrando-se um total de 57 ca-

sos de varíola, distribuídos nas áreas urbanas e rural, sen 

do que um dos casos ocorridos foi o da enfermeira do isola-

mento. 

Além destes casos, pôde constatar-se a 
~ 

ocorren-

cia de outros casos numa família em São José do Norte. 

O caso índice em São José do Norte, contraiu a 

varíola no isolamento da Santa Casa de Rio Grande, quando se 

recuperava de uma hepatite. 

São José do Norte, tem 19.330 habitantes. sendo 

3.350 em zona urbana; dista 3 km de Rio Grande e está sepa-
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rada desta cidade pelo desembocadouro da Lagoa dos Patos no 

Oceano Atlântico. O transporte entre as duas cidades é fei

to por meio de barcas. 

A grande maioria dos casos encontrados em Rio 

Grande, indicava, seguramente, uma relação com o isolamento 

da Santa Casa, seja por terem adoecido no próprio isolamen

to, ou seja por terem visitado parentes internados naquele 

local, ou ainda por terem adoecido alguns dias após a sua 

alta do isolamento, onde estavam por outra doença infeccio

sa. 

Encontrou-se vários casos em período eruptivo, 

dos quais colheu-se material de seis, e os resultados foram 

positivos para varíola. 

O caso mais antigo, encontrado pela investigação 

epidemiolÓgica foi o de M.T.M., dezenove anos, feminina com 

erupção iniciada em 23.05.69, a qual não soube referir uma 

provável fonte de contágio. Residia em area urbana e reali

zou-se uma extensa investigaçã.o casa a casa em seu bairro, 

e em áreas vizinhas, não se encontrando nenhum caso anteri

or ao seu. A paciente não referiu nenhuma viagem para fora 

do município, antes de iniciar a erupçao. Ao todo foram cons 

tatados sessenta e quatro casos, com uma taxa de ataque de 

61.5% nos suscetíveis e 42.6% total. (Tabela 4) 

Foram feitas várias revisitas ao município. Na 

Gltima delas em 09.03.70, constatou-se a exist~ncia de tr~s 

casos de varíola, ocorridos da primeira semana de fevereiro 

de 1970 at€ vinte e oito do mesmo mis. A investigação ini-
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ciou pelo caso de M.R.S.A., de 5 anos, feminino, com erup

ção iniciada na primeira semana de fevereiro de 1970 e se

gundo sua mãe teria contraído a doença no isolamento da 

Santa Casa, ao ser internada por outra doença infecciosa e 

entrar em contato com pacientes de varíola. Esta menina 

transmitiu a doença a um irmão de dois anos, que adoeceu na 

3~ semana de fevereiro. O terceiro caso era o de Z.B.C. com 

33 anos e erupção iniciada em 28.02.70, que se encontrava 

internada na Santa Casa em fase de crostas, porém não soube 

referir a fonte de contágio. 

Todos os contatos destes pacientes haviam sido 

vacinados pela CEV, que na data desta visita, já tinha ini-

ciado a vacinação em massa, no município. 

TABELA 4 - CASOS DE VAR!OLA, SUSCETIBILIDADE E COEFICIENTE 
DE ATAQUE, NOS DOr.HC!LIOS ONDE OCORRERAM OS CA
SOS, CONFORME O GRUPO ETÃRIO, EM RIO GRANDE E 
SÃO JOSE DO NORTE, MAIO DE 1969 A JANEIRO DE 1970 

Grupo P O P U L A Ç Ã O N9 de Taxa de Ataque(%) 

Etãrio Total Nao * Susceüvel** Suscet~vel Casos Total Suscetível 
Suscetível % 

Ot- 1 4 4 100,00 2 50,00 

1~ 5 14 14 100,00 10 71,43 

5t-15 45 6 39 86,67 24 53,33 

15 e mais 86 39 47 54,65 28 32,56 

Total 149 45 104 69,80 64 42,95 

* Foram considerados não suscetíveis, indivíduo~ com histó-

ria evidente de varíola anterior, ou cicatriz vacinal. 

**Foram considerados suscetíveis os que não apresentavam ci 
catriz vacinal e não tiveram varíola no passado. 

FONTE: U.V.E. - 1970 

50~00 

71,40 

61,54 

59,57 

61,54 
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Comentários 

A investigação revelou inicialmente, a alta sus

cetibilidade dos moradores (69.7%), mostrando a baixa cober 

tura dos programas de vacinação anti-variÔ1ica, realizados 

anteriormente. Por outro lado, o isolamento da Santa Casa 

foi responsável pela transmissão de um grande número de ca

sos em Rio Grande e São José do Norte. 

Vários autores t~m descrito a importincia do hos 

pita! como fonte de disseminação de casos de varíola tanto 

d f . - . d h . . 34 '19. 21 para outros oentes como para unc1onar1os os osp1ta1s 

Frente ao ocorrido em Rio Grande passou-se a re-

comendar para todo o estado, que nao fossem mais internados 

casos suspeitos ou confirmados de varíola em hospitais e 

sim que o isolamento fosse domiciliar e se procedesse à rá

pida vacinação de contatos. 

INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLOGICA NO MUNIC!PIO DE SAN

TA VITORIA DO PALMAR - R.S. 

Características do local 

Em 25 de março de 1970, a Unidade de Vigilância 

Epidemiológica em Porto Alegre, recebeu do médico-chefe do 

Posto de Saúde de Santa Vitória do Palmar no extremo sul do 

Brasil, a comunicação de um caso de varíola no município. 

Santa Vitória do Palmar tinha na epoca uma popu

lação de 23.458 habitantes (sendo 10.826 na rede do municí-
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pio). Esti situado na região litorânea do extremo ~ul doEs 

tado. Limita-se ao norte com os municÍpios de Pelotas, Rio 

Grande e Jaguarão, a oeste é banhado pelo Oceano Atlântico. 

Situado numa extensa planície, (praticamente to

do o município fica ao nível do mar), possui um terreno ala 

gadiço, próprio para o cultivo do arroz, tendo na orizicul

tura sua principal economia. 

A cidade esti situada a 500 km de Porto Alegre, 

à margem da rodovia, e a 20 km da localidade de Chuí, divi

sa com o Uruguai no extremo sul do Brasil, sendo êste o pri!!_ 

cipal trajeto para o trânsito à Montevidéu. 

A cidade funciona também como ponto de repouso 

para turistas em trânsito e o Centro de Saúde local atende 

os viajantes quando hi alguma irregularidade quanto à vaci

nação anti-variólica. 

O arroz é produzido nas granjas do município, e 

na época da investigação processava-se a colheita, o que 

acarretav2 c deslocamento de trabalhadores de outras 
... 
are as 

do Estado para Santa Vitória do Palmar, para o trabalho por 

empreitada, aumentando a população em cada granja, em tor

no de 200 pessoas. Não se exigia atestado de saúde para os 

trabalhadores oriundos de outras áreas e muitos deles fica-

vam alojados em pequenos casebres e em más condições de hi

giene. 

Em 30 de março de 1970, cinco dias após a notifi 
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caçao, foi iniciada a investigação do caso, na grhnja Wo1f, 

situada a 110 km da sede do município, por rodovia irregu

lar, e i margem da Lagoa Mirim. 

O caso era o de L.C.V .. de trinta anos, masculi-

no; apresentava algumas crostas e estava trabalhando na co

lheita. Sua erupção havia iniciado em 14 de março e clinica 

mente confirmou-se a varíola. 

Segundo informou, adquirira a doença de seu fi-

lho J. R. V. , masculino com 8 anos , o qual adoecera a 2 7 de 

fevereiro de 1970. Ambos procediam de Pelotas, do Bairro Jar 

dim América onde o menino contraíra a doença de E.N.C.S., 

sua vizinha. 

A cidade de Pelotas, está a 230 km de Santa Vitó 

ria do Palmar; ainda não tinha sido terminada naquela époc~ 

a fase de ataque da Campanha de Erradicação da Varíola. 

L.C.V., saiu de Pelotas em oito de março de 1970, 

com toda a família, viajando em carroça, e chegou a Santa 

Vit6ria do Palmar dia 11 do mesmo rn~s. com o menino J.R.V., 

ainda doente. Sua família era composta de cinco pessoas; o 

único nao vacinado pela CEV, foi o pai e dos quatro restantes, .. 
em apenas um não houve pega, exatamente o que contraiu a 

varíola. 

Ao chegar a Santa Vit6ria do Palmar, L.C.V. diri 

giu-se a granja Wolf e iniciou o trabalho; seu serviço era 

o de transportar na carroça o arroz colhido no campo até a 
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trilhadeira. Dois dias apos, iniciou o período eruptivo. Co 

mo o paciente sentia-se mal, recolheu-se ao leito, sendo ime 

diatamente transportado para a cidade e internado no isola

mento do hospital, onde permaneceu at€ 29 de março de 1970. 

Saiu para retornar i referida granja, ainda em fase de cros 

tas, sem alta hospitalar, ocasião em que foi visitado no r • -nos. 

A maioria dos trabalhadores procedia dos municí-

pios vizinhos (Canguçu, Pinheiro Machado, São Lourenço, Pi

ratini), que na época ainda não tinham sido vacinados, bem 

como de outros ji em fase de vacinação (Pelotas, Jaguarão), 

nos quais havia varíola desde fins de 1969. Ocorreu então 

uma grande infiltração de pessoas suscetíveis numa irea ji 

vacinada. 

A possibilidade de penetrarem outros casos de va 

ríola, junto com estes suscetíveis, determinou uma visita a 

todas as demais granjas do município (cerca de 50), sendo va 

cinados todos os trabalhadores, sobretudo os procedentes de 

outras localidades. 

Prosseguindo a investigação em Pelotas, em 31 de 

março de 1970, visitou-se o bairro onde residia L. C. V., e 

encontrou-se mais 5 casos, sendo que o mais antigo, teve o 

início da erupção em 08 de fevereiro e o mais recente, uma 

criança de dois meses em 28 de março de 1970, em fase de 

pústulas. Todos os residentes na rua onde ocorreram os ca

sos, bem como os da vizinhança ji haviam sido vacinados pe

la CEV, por ocasião da fase de ataque no município. Nenhum 
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outro caso foi constatado no Bairro Jardim Am~rica at€ trin 

ta dias após, quando foi encerrada a investigação. 

INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLOGICA DA VAR!OLA NA REGIÃO 

DO ALTO URUGUAI - R.S. - JUNHO DE 1970 

Caracterização da Área 

A região do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, 

situada a noroeste do estado, é formada por quatorze munic.f 

pios, oito deles is margens do rio Uruguai que os separa da 

Província de Missiones na Argentina. T~m uma populaçio pre

dominantemente rural, e sua economia baseia-se principalmeg 

te na agricultura (trigo, soja e milho) e na suinocultura. 

O principal município é Santa Rosa, com 39.173 habitantes, 

sendo 15.050 na irea urbana e dista 519 km de Porto Alegre. 

Em 5 de março de 1970, a Unidade de Vigilincia 

Epidemiológica recebeu a primeira notificação de casos de 

varíola na região vinda do Posto de Saúde de Criciumal. Es-

te município, situado mais ao norte desta região, tinha 

19.170 habitantes sendo 2.830 na sede; sua área é de aproxl 

madamente 450 km 2 e sua economia é basicamente a mesma que 

a da região. 

Situação Epidemiológica 

A investigação epidemiológica, iniciada em 09 de 

março, mostrou a exist~ncia de 88 casos de varíola ocorri

dos desde agosto de 1969, até fins de junho de 1970, sendo 
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21 em área urbana e 67 em area rural. (Tabela 5) 

o caso notificado, portanto o índice, foi o de 

um menino de 11 anos de idade residente na are a urbana do 
.. 

de Criciumal. Com munic1pio a finalidade de tornar mais com 

preensíve1 a cronologia do surto, consideramos como n9 1 o 

caso mais antigo que tivemos conhecimento e seguramente o 

que iniciou a cadeia epidemiológica. O caso índice recebeu 

o n 9 46. Por outro lado, ao inv€s de utilizarmos as semanas 

epidemiolÓgicas, neste surto, utilizamos períodos mensais 

divididos em quatro períodos de aproximadamente sete dias 

cada, porque alguns pacientes não conseguiam referir com 

precisão o dia do contágio. 

O prime i r o caso surgi do foi o de um h ornem, com 2 2 
.... 

anos, que apos passar sessenta dias em Capanema, cidade do 

Estado do Paraná, retornou em fins de agosto de 1Y69 para 

Barreiro (distrito de Criciumal), onde residia e adoeceu 

seis dias após a chegada. Referiu contágio com casos de va

ríola naquela cidade paranaense que estava na ocasião em 

fase de vacinação maciça. 

Desse caso, originaram-se quatro casos em seus 

familiares(no mesmo domicílio) e destes, cinco casos nos do .-
micflios n9s 2 e 3. Uma mulher de 22 anos, residente no do-

micflio 4, esteve em contato com os casos dos domicílios 

dois e tris quando estes estavam em período eruptivo e adoe 

ceu em 23 de novembro de 1969, sendo removida para o Hospi

tal geral, na sede do município, terminando aqui os casos em 
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Barreiro. Permaneceu internada durante seis dias e teve al

ta ainda doente. (A UVE não recebeu na ocasião notificação 

para a sua resid~ncia, adoeceu duas semanas ap6s (20.12.69) 

e foi o primeiro caso surgido na sede do municÍpio (domici 

lio n9 9). 

Ao mesmo tempo, uma pessoa que estava internada 

por abscesso no braço, junto com o caso da paciente de Bar

reiro, adoeceu doze dias ap6s a alta, (5º domicílio) e foi 

o primeiro caso na localidade de Lageado - Gabiroba. Deste 

caso, originaram-se cinco outros no seu domicílio, três ca

sos no domicílio n9 6, e um caso no domicÍlio n9 7, do qual 

surgiram quatro casos no domicílio n9 8, num total de qua

torze casos em Lageado Gabiroba, de 23.12.69 a 14.02.70. 

A partir do motorista de táxi (domicílio n9 9), 

originaram-se os casos em irea urbana. Na segunda semana de 

janeiro de 1970, seus três filhos adoeceram. Seu vizinho de 

59 anos que visitou as crianças, teve erupção iniciada em 

29.01.70, e dele não se originou nenhum caso. Porém um dos 

moradores do domicílio n9 11, um rapaz de 17 anos, amigo dos 

filhos do motorista, adoeceu em 06.02.70 (domicílio n9 11) 

e originou cinco casos em seus contatos familiares e o caso 

número 36 do domicílio n9 12. 

O caso n9 32 do domicílio n 9 12, um rapaz de 17 

anos, vizinho do domicílio n9 9, originou-se de um dos pa

cientes, filhos do motorista. 

A partir do domicílio n9 12, ainda ocorreu um ca 
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so num menino de 10 anos (domicílio n 9 13) em 16.02.7Q Seus 

pais apresentavam cicatriz vacinal antiga e não adoeceram. 

Seus dois irmãos de cinco e dois anos, haviam sido vacina

dos em 02.03.70 pelo Posto de Saúde local, mas nao houve p~ 

ga; tiveram febre mas não apresentaram erupção (varíola sem 

erupção?). Tamb6m a partir do caso n9 32 originaram-se os 

casos 45 e 46 (domicílio n 9 14), dois meninos de 11 e 4 anos 

respectivamente com erupção iniciada em 26.02.70 e 19.03.7~ 

foram estes os primeiros casos notificados ~ Unidade de Vi

gilincia Epidemiol6gica. Ainda no domicÍlio n 9 14, adoeceu 

um menino de 9 anos em 08.03.70 (n? 47), sendo este o filti

mo caso em irea urbana. Em 10.03.70, iniciou-se a vacinação 

visando à contenção do surto. 

O caso nv 47, ainda em fase de crostas foi ~ es

cola, pois nessa 6poca se iniciava o período escolar. Na es 

cola ele transmitiu a doença a tr~s colegas, os quais resi

diam em localidades diferentes (Sussaiá, Canhada Funda e Vi 

la Bender) , cada um deles originando tr~s , quatro e dois ca 

sos, respectivamente, em seus contatos intra-domiciliares. 

Foram realizadas revisitas na area em 2 e 3 de 

abril, meados de maio e início de junho, sendo 

postos de notificação em municípios vizinhos 

1.035 pessoas. 

implantados 

e vacinadas 

Na primeira semana de junho de 1970, a UVE rece

beu notificação de casos de varíola das cidades de Santo Ân 

gelo e Horizontina. O municÍpio de Santo Ângelo situa-se 

mais para o interior do Estado, fora da região do Alto Uru-
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guai. Possuia 79.087 habitantes, sendo 30.700 em 5rea urba

na, e ~ sede de uma das Delegacias Regionais de Sa6dc do Es 

tado. 

A investigação iniciou pelo caso comunicado. Tr~ 

tava-se de C. F .• 19 anos, masculino, brasileiro, milita~ E~ 

tava internado no isolamento do Hospital Militar, com qua

dro clínico característico de varíola. Teve erupção inicia-

da em 17 de maio de 1970 e na data da visita estava em fase 

de cicatrização. Nunca fora vacinado contra a varíola, e hi 

v5rios anos residia em Colonia Alicia, localidade argentina 

situada na Província de Missiones. Referiu que contraíra a 

doença de seus familiares, com os quais residia. Hi quatro 

anos não safa da Argentina. 

No dia dois de maio, viajou para o Brasil, a fim 

de se incorporar ao ex~rcito, tendo permanecido deste dia 

ati 14 de maio em Linha Sio João, povoado pertencente ao mu 

nicípio de Cerro Largo. Neste dia seguiu para São Luiz Gon-

zaga, onde ingressou no quartel. 

Em 15 de maio, sentiu-se febril, com cefal€ia e 

dores lombares, e em 17 de maio surgiu a erupção. Ficou iso 

lado no pr6prio quartel e em 24 de maio foi removido de am-
"" 

bulincia ao Hospital Militar de Santo Ângelo. 

No dia 10 de junho de 1970, em Colonia Alicia, 

obtida permissão da polícia argentina, pôde constatar-se que 

ocorriam casos de varíola naquele local. 
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Trata-se de um povoado argentino as margens do 

r1o Uruguai, localizado em frente ao munic{pio de Horizonti 

na no Rio Grande do Sul. Sua populaç~o segundo informação 

de autoridades locais era de aproximadamente 800 habitantes, 

dos quais cerca de 50% hrasileiros. Qunndo necess5rios re

cursos m€dicos, os habitantes de Colonia Alicia dirigiam-se 

3 localidade de Maurício Cardoso, que fica a quatro quilôm~ 

tros da margem do rio, no município de Horizontina. 

Naquele local, o transporte entre os dois países 

era feito por meio de pequenos barcos a motor, e em detcrmi 

nados dias da semana era comum o deslocamento de um para o 

outro lado, quando era franqueada a compra de alimentos ar

gentinos. Este fato implicava na movimentação de grande nu

mero de indivíduos na 5rea. 

P6de observar-se nove casos de varíola ocorri

dos no período compreendido entre 4 de maio e 7 de junho de 

1970. Oito destes eram parentes do rapaz que havia incorpo

rado ao ex€rcito brasileiro e o outro era de um primo que 

residia em domicílio vizinho. 

O caso mais antigo era de uma moça de 20 anos, 

com erupção iniciada em 4 de maio e 1rma de C.F. Referiu que 

em 20 de abril teria tido um contato eventual com uma pes 

soa portadora de varfola, durante uma festa em Maurício Car 

doso no lado brasileiro, a quul nio quis identificar. (Ver 

representação esquemãtica i pãgina 51 e figura 5). 

Estes achados foram transmitidos is autoridades 

locais argentinas. Em 21 de outubro de 1970, foj publicado 
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no Informe Epidemiol6gico Semanal da Oficina Sanitiria Pana 

mericana- OMS 16 , pelo Governo argentino. a seguinte des

crição de 24 casos de varfola ocorridos em Colonia Alicia: 

"Varíola na Argentina - Durante os meses de abril, 

maio e junho de 1970, ocorreu um surto de 24 casos de varfo 

la (alastrim) em Colonia Alicia, Departamento de 25 de Maio, 

Província de Missiones. Esta população de 700 habitantes es 

ti situada na costa do rio Alto Uruguay, em frente ao dis-

trito de Maurício Cardoso, Estado do Rio Grande do Sul, BrE: 

sil. Em ~pocas de chuva, que ocorrem durante prolongados pe 

ríodos em cada ano, Colonia Alicia fica isolada do resto do 

país. A comunicação € feita principalmente com o Brasil, 

através de botes e muitos de seus habitantes são brasilei-

TOS. 

Devido a que os casos nao foram graves, a maio

ria dos pacientes continuaram suas atividades habituais e 

nao procuraram auxílio médico. A epidemia _foi descoberta 

I?.Or um fato casual. O quarto caso foi um jovem de 18 anos de 

idade que foi ao Brasil no dia 5 de maio para cumprir com o 

serviço militar. Teve erupção iniciada em 19 de maio e foi 

admitido no Hospital de Santo .1\:ngelo, Brasil, motivo pelo 

qual os médicos brasileiros foram até Colon.ia Alicia visi

tar i! família na semana de ..lQ. de junho. Um m~dico argentino 

chegou em 13 de junho e notificou is autoridades provin

ciais. (O grifo é nosso) 

O primeiro caso que apresentou sintomas, em 27 

de abril, foi o de uma mulher de vinte anos, que esteve no 
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Brasil entre 15 e 25 de abril, participando de festas em 

Maurício Cardoso. O primeiro grupo de casos secundários foi 

de onze pessoas de oito a dezoito anos de idade com erupção 

iniciada at~ 22 de maio (inclusive o recruta brasileiro) e 

uma mulher de 47 anos. De J9 a 10 de junho ocorreram outros 

seis casos em pessoas de sete a quinze anos e de 17 a 24 de 

junho cinco crianças de dois a cinco anos; um destes morreu 

em 28 de junho no Brasil. 

A vacinação em massa iniciou em 14 de junho es

tendendo-se ao resto da província. Em 1970 at~ 30 de junho 

foram realizadas 1.209.755 vacinações no programa nacional 

iniciado em 1968, incluindo 178.000 na Província de Missio-

Iws ou seja 37% da população". 

Em Horizontina observou-se a ocorr~ncia de 19 ca 

sos de varíola no período compreendido entre 24 de abril e 

24 de junho. O paciente M.K. de 4 anos, masculino, com eruE 

ção iniciada em 19 de junho. faleceu em 23 de junho de 197~ 

Apresentava quadro clínico de varíola hemorrágica, do qual 

foi colhido material para exame e cujo resultado foi positi 

( d - · ) 29 M K "d" vo Instituto A olfo Lutz - Sao Paulo , .. res1 1a em 

Colonia Alicia e era primo de C.F.; estava hospitalizado em 

Maurício Cardoso. Nove dos 23 casos de Horizontina, ocorre-

1·am na localidade de Pranchada, na di visa com o município 

de Cri ci urnal. Embora nao se constatasse uma relação eviden

te de contágio com casos de Criciumal, era comum o relacio-

narnento entre os habitantes dos dois municÍpios naquela r~ 

gião, e provavelmente os casos de Horizontina originaram-se 

de contatos mantidos com pessoas portadoras de varíola em 

Criciumal. 
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Foram vacinadas cerca de 6.000 pessoas em Hori

zontina, pelo Posto de Safide local e pela Unidade de Vigi

lância Epidemiológica. 

Em Cerro Largo, onde C.F. estivera hospedado, d~ 

rante o período de incubação da doença, todos os residentes 

do domicílio apresentavam cicatriz vacina! no braço esquer

do. 

Nio ocorreram casos secund5rios naquela região. 

No quartel de Sio Luiz Gonzaga, houve um caso s~ 

cund5rio, num soldado de 21 anos, com erupção iniciada em 7 

de junho, o qual também foi removido para o isolamento do 

Hospital Militai de Santo Ângelo. 

Todos os militares e seus familiares em São Luiz 

Gonzaga e Santo Ãngelo foram vacinados. 

Em 12 de junho de 1970, comunicou-se o ocorrido 

à Campanha de Erradicação da Varíola no Rio de Janeiro, e 

ao Dr. Augusto Vera Martinez, epidemiologista da OMS que tra 

balhava junto à UVE-RS. 

Comentários 

A investigação revelou que mais da metade(59,4%) 

da população com maior possibilidade de adoecer (contatos 

intra-familiares), não apresentava cicatriz vacinal. 

Das 67 pessoas consideradas nao suscetíveis(40.6~ 
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do total), 50 apresentavam cicatriz vacinal (74.3%) e 17 ha 

viam sido acometidos de varfola no passado (27.3%). 

A transmissibilidade da doença ocorreu apos um 

período de contágio mais ou menos prolongado entre o susce 

tível e o doente, observando-se no domicilio numero um e 

nos casos da Argentina, a ocorr~ncia de duas geraçoes de ca 

sos no mesmo domicÍlio, apos o surgimento do primeiro caso, 
15 o que também foi observado por Henderson no Sul de Dahomey 

1 e Angulo em São Paulo. 

As crianças do grupo etário de 5 a 14 anos, fo

ram as principais responsáveis pela transmissão da doença, 

quer por conviv~ncia com amigos, ou por adquirirem a doença 

na escola. 

O papel da escola na transmissibilidade da vario 
2 la é citado por Angulo em uma escola primária no municÍpio 

- - 13 ~ de Sao Paulo. Tambem Henderson refere que "varias estudos 

mostraram que as crianças são excelentes vetores para a do-

ença. Como elas se locomovem mais do que os adultos dentro 

da comunidade, transmitem a doença mais amplamente e muitas 

vezes sao as responsáveis pela transmissão de uma casa para 

outra". 

A lenta transmissibilidade da doença poderia ex

plicar o número não muito grande de casos (88) ocorridos du 

rante um período de dez meses, acrescido do fato de que 21 

foram em área urbana (23.6%) e 68 em área rural (77,4%) on

de é menos comum o contato entre os habitantes. 
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Quanto à descrição do surto pelas autoridades ar 

gentinas algumas observações podem ser feitas: 

1. A descoberta dos casos na Argentina nao foi 

casual conforme descrito mas sim devido ao fato de termos 

constatado os casos no lado argentino e informado às autori 

dades policiais locais. 

2. Na nossa descrição o primeiro caso (moça de 

20 anos) esteve no Brasil no dia 20 de abril e teve erupção 

iniciada em 4 de maio (o que pode ser explicado pelo perfo

do de incubação da doença) e não em 27 de abril conforme re 

ferido pelas autoridades argentinas. 

3. Constatamos somente nove casos e nao 24 por

que na ocasião nosso objetivo era informar ao Governo arge~ 

tino que ocorriam alguns casos na região. Por outro lado ha 

via que ser preservado alguns aspectos legais relacionados 

com a autorização para proceder a investigação epidemiológi 

ca na Argentina. 

Em julho de 1971, a Organização Panamericana da 

Safide, providenciou a ida de virios peritos a todos os paf-

,~ que se limitam com o Brasil, com a finalidade de inves

tiga! as ireas fronteiriças em busca de novos casos, e pre~ 

tar assessoria aos programas de manutenção. Em tr~s meses 

de trabalho junto àqueles pafses, nenhum caso foi encontra

do. 

Outro fato que chamou a atenção foi a particip! 
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çao da escola, pois o surto provavelmente teria sido inter 

rompido, não fosse o início das aulas, quando um dos pacieQ 

tes em fase de crostas originou outros tr~s casos em cole

gas de classe. Arnt5 ji referia a ocorr~ncia de surto em 

ire~s relativamente isoladas, que terminou espontaneamente 

sem que fosse tomada qualquer medida de vacinação, o que p~ 

deria ter ocorrido no presente surto se na ocasião não fos

se iniciado o período escolar. 

TABELA 5 - CASOS DE VAR!OLA, SEGUNDO A SUSCETIBILIDADE, TA
XA DE ATAQUE E GRUPO ETÁRIO, REGIÃO DO ALTO URU
GUAI, (RIO GRANDE DO SUL- ARGENTINA), AGOSTO DE 
19 70. 

Grupo POPULAÇÃO N9 de Taxa de Ataque (%) 

Etário Total Não Suscet1vel Suscet1vel Casos Total Suscet1vel 
Suscetível % 

o t--1 2 2 100,00 2 100,00 100,00 

ll--5 17 3 14 82,35 11 64,71 78,57 

5 1-15 56 12 44 78,57 41 73,21 93,18 

15 e mais 90 52 38 42,22 34 37,79 89,47 

Total 165 67 98 59,40 88 53,90 91,60 

FONTE: u.v.E. - R. S. - 1970 
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INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOL6GICA DE UM CASO DE VAR!O

LA EM VENÂNCIO AIRES - R.S. - JUNHO DE 1970 

Em 10 de julho de 1970 a Unidade de Vigilância 

Epidemiológica, recebeu a notificação de um caso de varíola 

em Venâncio Aires. 

Em 11 de julho iniciou-se a investigação. 

Venâncio Aires, município situado a 154 km de 

Porto Alegre, tinha 49.150 habitantes, sendo 8.430 na sede. 

Suas produções principais são o fumo, milho e erva-mate, e 

na época da investigação ainda não havia sido vacinado pela 

CEV. 

A investigação iniciou pelo caso comunicado. Tra 

tava-se de O.G.S., 24 anos, masculino. Residia em area ru-

ral na Linha Santa Emília, a 7 km da cidade. Teve erupção 

iniciada na 4~ semana de junho de 1970, e no dia da visita 

estava em fase de cicatrização. O caso era 

de varíola. 

característico 

a ... a O paciente referiu que da 1. semana a 3. semana 

de junho de 1970, estava em Horizontina residindo no distri 

to de Pranchada, em casa de familiares, e que mantivera co_g 

tato com pessoas portadoras de varíola naquela localidade. 

Horizontina é um dos municÍpios da região do Al

to Uruguai onde a UVE constatou vários casos de varíola de 

março a junho de 1970. 
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No domicflio do paciente em Linha Santa Emflia, 

residiam al€m dele, oito pessoas, sete das quais foram vaci . -
nadas em fins de junho pelo Posto de Saúde local, e aprese~ 

tavam reaçao de pega. A outra foi vacinada no momento da in 

vesti gaç ão. 

O paciente informou ter recebido, enquanto este-

ve doente a visita de quatro pessoas, duas das quais apre

sentavam cicatriz vacinal e outras duas não. Estas pessoas 

foram localizadas e vacinadas. 

Por esquecimento, o paciente nao referiu a visi

ta de uma quinta pessoa, seu irmão L.A.S., que por conse

guinte não foi vacinado no momento da investigação e desen

volveu erupçao em 11.07.70. 

L.A.S. por sua vez, esteve em contato com vinte 

pessoas, cuja suscetibilidade é descrita na página 61. Es-

sas pessoas foram imediatamente localizadas e vacinadas. 

Na revisita nao foi constatada a existência de 

nenhum outro caso. 

O.G.S. provavelmente foi o primeiro caso de va

ríola em Venincio Aires, ficando também caracterizado ter 

sido importado de Horizontina. 
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IMUNIDADE DOS CONTATOS DO PACIENTE L.A.S. 

Nome Idade Sexo Vacina Varíola 

1. L.J.C. 70 a M Passado 

2. R. C. 55 a F Passado 

3. R, C. 5 a F P. 1969 

4. s. c. 38 a F P. 1969 

S. N. C. 19 a F P. 1969 

6. a.c. 41 a M P. In f. 

7. A. S. 12 a M P. 1969 

8. c.s. 15 a F P. Julho/70 

9. c.s. 68 a F Passado 

10. L.S. 39 a M P. 12/7/70* 

11. c.s. 13 a M P. 12/7/70* 

12. M.S. 10 a M P. 12/7/70* 

13. E. L. 5 a M P. 12/7/70* 

14. O.P. 32 a F P. In f. 

15. L.J.C. 72 a M Passado 

16. T.C. 42 a F P. 12/7/70* 

17. C. M. S. 20 a F 1957 

18. A. S. 17 a F P. 12/7/70* 

19. L.S. 11 a M P. 12/7/70* 

20. v.s. 9 a M P. 12/7/70* 

OBS.: Os pacientes do n 9 15 ao n9 20, residem no mesmo domi 

cílio que L.A.S. 

* Vacinação feita um dia apos a erupçao em L.A.S. 
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Comentários 

Nesta investigação o fato mais importante foi a 

imediata notificação. O pessoal da Unidade Sanitária local, 

alertado para a importância da ocorrência de casos secundá

rios fazia visitas diárias ao primeiro paciente e seus pos-

síveis contatos conseguindo assim identjficar o caso de 

L.A.S. logo no início da erupção. Este fato permitiu que, 
. .. . se realizasse uma vacinação seletiva um dia ap6s O lnlClO 

da erupçao em L.A.S. Vacinou-se nove contatos (nunca vacina 

dos contra a varíola); os outros onze certamente estavami~ 

nes ou porque apresentavam cicatriz vacina! ou porque tive

ram varíola no passado. 

Fato semelhante já referido na introdução deste 

trabalho ocorreu em agosto de 1978 em Londres 38 • 39 quando 

a pronta notificação e a vacinação de 290 contatos do pa-

ciente com varíola, permitiu que somente ocorresse um caso 

secundário sem que fosse necessária a vacinação em massa. 

Deve-se ressaltar que tal ocorrência em nosso 

trabalho foi uma exceção pois a maioria dos casos notifica 

dos revelavam a existência de inúmeros outros anteriores. 
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INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLdGICA EM SOBRADINHO - R.S. 

JUNHO - SETEMBRO 1970 

Em 25 de junho de 1970, a Unidade de Vigilância 

Epidemiológica- RS, recebeu do médico-chefe do Posto de 

Saúde de Sobradinho a comunicação de casos de varíola naqu~ 

la cidade. 

Sobradinho situa-se a 297 km de Porto Alegre, na 

encosta inferior do Nordeste do Estado e tem sua economia 

baseada no plantio do fumo e feijão; sua população era de 

27.929 habitantes, conforme o Censo de 1970, para uma 
2 de 979 km . 

-are a 

Faz limite com os municípios de Soledade e Ar

roio do Tigre, nos quais a UVE constatou 237 casos de varío 

la, de fins de 1969 a maio de 1970. 

Na época da investigação a CEV nao havia inicia

do a vacinação em massa do município. 

A partir de 29 de junho de 1970, observou-se que 

ocorreram 59 casos de varíola dos quais 48 estavam em area 

urbana, tendo o mais antigo erupção iniciada na primeira 

semana de abril de 1970 (deste caso não foi possível identi 

ficar-se a fonte de contigio) e o mais recente em 08 de se-

tembro de 1970. Foi colhido material de R.S.O., 11 anos, mas 

culino, cujo resultado foi positivo para varíola. Todos os 

casos ocorreram em pessoas suscetíveis (sem cicatriz vaci-

nal). 
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A principal fonte de cont~gio ocorreu nas vilas 

perif€ricas da cidade, onde a população morava em prec5rias 

condições. 

Foi necess~rio que a vacinaçio de bloqueio atin

gisse quase toda a população urbana, pelo fato de que os 

casos se localizavam em diferentes pontos da cidade. 

vacinadas 2.668 pessoas. 

Foram 

Na semana 33, chegou a nosso conhecimento a ocor 

rência do primeiro caso em área rural a aproximadamente lOkm 

da cidade, e observou-se que desde a semana 24, j5 ocorriam 

casos naquela irea. mas ainda não haviam sido informados ao 

Posto de Saúde local. 

Embora nao se pudesse identificar a fonte de con 

tigio do caso mais antigo (primeira semana de abril de 70) 

presume-se que o surto tenha se originado dos municípios vl_ 

zinhos de Arroio do Tigre e Soledade, onde naquela epoca 

ainda ocorriam casos. 

Foram feitas var1as revisitas e nenhum 

mais foi encontrado. 

caso a 

Em 30 de outubro de 19 70 a Campanha de E rradi ca

çao da Varíola, iniciou a vacinação em massa no município. 

A distribuição dos casos por grupo etário e sus

cetibilidade encontra-se na Tabela 6. 
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Comentários 

Nesta investigação chamou a atenção que dois pa-

cientes, um de 9 e outro de 12 anos apresentaram um quadro 

de variolização, ou seja, foram inoculados por sua mae com 

pús variólico de um outro paciente de quem eram contatos. Co 

mo foi dito antes, tal medida, utilizada no s€culo XVII com 

a finalidade de diminuir a gravidade da doença, na realida-

de aumentava a sua disseminação. Em tempos mais recentes, a 

. 1" - .. . d D. ll B . 1 var1o 1zaçao e menciona a por 1xon , e, no Jras1., por 

Quadros25 , em Paranaci ti, município do interior do Paraná 

em 1969. 

TABELA 6 - TAXA DE ATAQUE DA VAR!OLA CONFORME O GRUPO ETÁ
RIO, E SUSCETIBILIDADE NOS 24 DOMIC!LIOS ONDE 
OCORRERAM OS CASOS. SOBRADINHO - JUNHO A SETEM
BRO - 1970. 

Grupo p o p U L A Ç Ã o N\> de Taxa de Ataque (%) 

Etário Total Nao Suscet1ve1 Sus cet1 vel Casos Total Sus cet1 ve 1 
Suscetível % 

o 1-- 1 4 4 100,00 4 100,00 100,00 

Ir-5 16 2 14 87,50 13 81,25 92,86 

5 1- 15 63 23 40 63,1+9 34 53,97 85,00 

15 e mais47 37 10 21,29 8 17,02 80,00 

Total 130 62 68 52,31 59 45,38 80 '76 

FONTE: U.V.E. - R.S. - 1970 
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INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLC5GICA EM ARVOREZINHA E FON 

TOURA XAVIER - R.S. - OUTUBRO - NOVEMBRO 1970 

A Unidade de Vigilância Epidemiológica constatou 

nos meses de outubro e novembro de 1970 a ocorrência de 

trinta e cinco casos de varíola nos municípios de Arvorezi

nha e Fontoura Xavier. Estes municÍpios, já haviam sido va

cinados pela Campanha de Erradicação da Varíola, o primeiro 

com um total de 14.102 vacinações para uma população de 

14.188 e outro com 11.410 vacinações para 14.279 habitantes 

com encerramento da campanha em 03.08.1970. A cronologia do 

surto está representada na figura 6. 

Todos os casos ocorreram após a vacinação em mas 

sa e foi constatado que uma área de aproximadamente 65 km2 , 

com 62 domicÍlios, nos dois municÍpios, não fora atingida 

pela Campanha de Vacinação. 

Os municípios de Arvorezinha e Fontoura Xavier 

sao separados pelo rio Forqueta, que apresenta uma largura 

média de 20 metros e permite em vários períodos do ano a 

travessia a pé. A região tem um relevo acidentado com estra 

das precárias e intransitáveis em tempo de chuva. A econo-

mia baseia-se, principalmente, no cultivo da erva-mate, fu-

mo, trigo e soja. A ligação a Porto Alegre, distante 241 km 

de Arvorezinha e 218 km de Fontoura Xavier é feita por es-

trada asfaltada. A área total dos dois . .. . mun1c1p1os e de 

1057 krn2. Pertencem às regiões do Planalto Médio e Encosta 

inferior do Nordeste onde a UVE localizou grande numero de 

casos de varíola em 1969 e 1970. 



67 

N! DE 
c~sos 

10 

9 

• 
7 

& 

s 
.. 
~ 

2 

l 

o-.--------~au~----------~~------~-------------------za z• so n sz » 34 ss sa 57 sa s• 40 41 42 45 44 45 41 47 48 4» so 51 sz SEMANA 
EPII:EMIOLÓGICA 

~ ARVOREZINHA 

o FONTOURA XAVIER 

FONTE: U.V.E.- RS 
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EPIOENIOLdGICA, 1970. 
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~a primeira semana de outubro foi notificado pe-

lo Posto de SaGde de Arvorezinha a cxist~ncia Jc um ~aso de 

varíola naquele município. Na mesma semana iriiciou-se a in-

vestigação. O caso notificado era o ele uua menina de 8 me-

ses, não vacinada, com erupç5o iniciada em 30 de agosto de 

19 70 . -e J a restabelecida. O primeiro caso ocorrido no pre-

sente surto foi o d{' uma menina de 10 anos, tamb,_3'm nao vaci 

nada que adoecera em 15.08.70, sendo contagiada por Lorena 

de tal, sem residência fixa, e não localizada pela UVF. 

Foi encontrado um tot:1l de nove caso:;:, todos si-

tuados na linha Torres Gonç:1lves junto ao rio Forqucta. Ao 

tempo em que se procedia a investigação em ri.rvore:jnha, foi 

feita notificação pelo Posto de Sa(ide dr: Fontoura X<~vicr, de 

que haviam casos suspeitos de varíola na localir.L!dc· de Gabi 

roba, nesse município, na outra margem do Rio FcFqw::ta. (Ver 

Mapa) 

Foi feita então uma abordagem pelo lado de Fon-

toura Xavier tendo-se encontrado um total de 26 (asos com 

v5rios em erupção. Os casos mais antigos eram de fins de ju 

nho de 1970. Foi colhido material para exame I ab o r a to r i a 1 

de dois doentes cujo resultado foi positivo para varfola Os 

filtimos quatro casos do presente surto (erupção de 11 a 09 

de novembro) ocorreram em pessoas vacinada:-:. com pc'g:1 por 

ocasião da operação de hloqueio mas j~ em período adianta-

do de incubação da doença (Tabela 7). 
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TABELA 7 - TAXA DE ATAQUE DE VAR!OLA, SEGUNDO GRUPO ETÁRIO 
E SUSCETIBILIDADE. FONTOURA XAVIER E ARVOREZINHA 
R.S. - OUTUBRO - NOVEMBRO 1970. 

Grupo p o p u L A ç Ã o N9 de Taxa de Ataque (%) 

Etário Total Nao Suscet~vel Suscet~vel Casos Total Suscet~vel 

Suscetível % 

o f- 1 3 3 100,00 2 66.67 66.67 

1 f- 5 7 7 100,00 5 71,43 71,47 

5 f- 15 22 22 100,00 21 95,4.5 95,44 

15 e mais 19 7 12 36,84 7 36,84 100,00 

Total 51 39 12 76,47 35 68,63 

FONTE: U.V.E. - R.S. - 1970 

Foram vacinadas 316 pessoas na operaçao bloquei~ 

(Tabela 8). Inicialmente aproveitou-se a realização de uma 

missa em Gabiroba (o que ocorria pela primeira vez naquele 

ano) para vacinação dos habitantes do local e após percor-

reu-se casa a casa, toda a área não vacinada, tanto em Fon-

toura Xavier como em Arvorezinha, quando foram vacinados os 

demais moradores daquela região. A suscetibilidade dos mora 

dores à varíola pode ser observada na tabela 9. 

TABELA 8- VACINAÇÃO DE BLOQUEIO, POR GRUPO ETÁRIO, FONTOURA 
XAVIER E ARVOREZINHA - R.S. - OUTUBRO - NOVEMBRO 
19 70. 

PRIMOVACINADOS REVACINADOS TOTAL 

o 1 22 22 

1 5 51 2 53 

5 ~-15 79 18 97 
15 e mais 95 49 144 

Total 247 69 316 

PONTE: U.V.E. - R.S. - 1970 

89,74 
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A suscetibilidade dos moradores por grupo etário 

nos 62 domicílios vacinados ~ evidenciada na Tabela 9. 

TABELA 9 - SUSCETIBILIDADE DOS ~fORADORES À VARfOLA POR GRU
PO ETÁRIO, FONTOURA XAVIER, ARVOREZINHA, R.S. 
OUTUBRO E NOVEMBRO - 1970. 

Grupo Percentual de 

E t ãri o Total Suscetível Suscetíveis 

o t-- 1 22 22 100,00% 

li-- 5 53 51 96,23% 

5 !--15 97 79 81,44% 

15 e mais 144 95 65,97% 

Total 316 247 78,16% 

FONTE: U.V.E. - R.S. - 1970 

Em revisitas realizadas em l? de dezembro e 10 

de dezembro de 1970 nao foram encontrados outros casos. A 

cronologia do surto pode ser observada na figura 6. 

Comentários 

O êxito desta investigação deveu-se inicialmente 

à notificação feita pelas Unidades Sanitárias dos dois muni 

cípios, uma vez que tratava-se da ocorrência de casos deva 

ríola em pessoas que não haviam sido vacinadas pela Campa

nha de Erradicação da Varíola. Através da investigação epi

demiolÓgica foi possível detectar-se todos os casos que oco! 

riam naquela área e assim determinar as medidas adequadas 

de vacinação. 
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A ocorrência de casos de varíola em áreas já va-
27 

cinadas pela CEV € citada por Soares ' , com a informação de 

dois casos importados, um destes de Apucarana no Parani, de 

tectado no municfpio de São Vicente, em São Paulo e o outro 

em São Sebastião, no mesmo Estado oriundo do municfpio de 

São Paulo, em 1969. 
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DISCUSSÃO 

A investigação epidemiol6gica tem sido referida 

por virios autores como um meio de auxiliar no combate 

doenças transmissíveis, conforme referido por Foratini: 

caso particular de doenças transmissíveis, pode ocorrer 

.. 
as 

"No 

a 

necessidade de pesquisar a presença de fontes de infecçio. 

E isso a partir de casos clinicamente declarados ou mesmo 

d& portadores. Tal procedimento implica exame dos doentesj 

dos suspeitos e dos possíveis contatos, e é chamado geral

mente de investigaçio epidemiol6gica". 

O mesmo autor também estabelece uma diferença e!! 

tre investigaçio epidemiol6gica, inquérito e levantamento 

epidemiol6gico: "Quando se recorre, por via direta, à comu

nidade, realiza-se o que se denomina de inquérito epidemio-

16gico. Geralmente é levado a efeito quando as informações 

existentes sio inadequadas, em virtude de circunstincias co 

mo defici~ncia de meios de diagn6sticos específicos, agravos 

que nao exijam atençio médica, como é o caso do resfriado 

comum e notificaçio impr6pria.( ... ) Quando as informações 

sao conseguidas através de dados de registro, essa amostra

gem prévia nio ocorre, e alguns denominam esse estudo de le 

. d . 1- . ,.12 vantamento ep1 em1o og1co 

O problema decorre principalmente da deficiente 

notificaçio de casos em nosso meio pois é conhecida a difi

culdade existente para se conseguir que o médico ou outros 

profissionais de safide procedam i mesma. A notificação de 

doenças representa uma parcela muito pequena do que realmen 
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te ocorre e a investigação epidemio16gica al~m de sua fun

ção bisica de levar i fonte de infecção, permite o descobri 

menta de outros casos que normalmente nio viriam ao conheci 

menta das autoridades de saúde. 

A importincia da investigaç~o epidemiol6gica da 

varíola no município de São Paulo em 1969 é referida por 

Soares. Segundo o autor "o aumento de notificações no nono 

e décimo períodos de quatro semanas é um resultado direto 

das investigações epidemio16gicas feitas pelas equipes de 

Vigilância e Bloqueio" 26
• 

Da mesma forma, a CEV nacional em cooperaçao com 

o Centro de Investigações Epidemiol6gicas da F.SESP e as 

Secretarias da Saúde, recomendava nas áreas ainda não vaci-

nadas o desenvolvimento das seguintes atividades: 

"1. Investigar todos os casos (ou casos suspei

tos) de varíola notificados através dos canais oficiais ou 

de outras fontes. 

2. Confirmar o diagn6stico. 

3. Determinar a fonte de infecção e seguir a ca

deia de transmissão. 

4. Procurar outros casos em areas adjascentes. 

S. Bloquear o surto por meio de isolamento dos 

casos ( ... ) vacinar contatos domiciliares e outros residen-

t . - .,6 es na reg1ao .... 
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O aumento do número de casos de varÍola obtido 

pela investigação epidemiol6gica no Rio Grande do Sul, f re 

presentado pelas razões de casos encontrados, ou seja em me 

dia 25 e 17,5 casos para cada um notificado respectivamente 

para os anos 1969 e 1970, enquanto no Paraná foi de 40 por 
7 

um • 

Conforme referido anteriormente nos comentários 

do final da descrição de cada surto, varias situaç6es foram 

observadas, as quais determinaram comportamentos diferentes 

em cada um dos surtos: 

1. Hospital como fonte de disseminação da varfo-

1 a. 

2. Ocorrência de casos em areas consideradas Ja 

vacinadas pela CEV. 

2.1. Por deficiente cobertura (Fontoura Xavi-

er- Arvorezinha). 

2.2. Por penetração de suscetíveís(Importação 

de caso em Santa Vit6ria do Palmar). 

3. Notificação imediata do primeiro caso ocorri

do em área onde é muito grande a suscetibilidade à doença, 

permitindo a vacinação seletiva sem necessidade de vacina-

çao em massa. 

4. A participação da escola como local de disse

minação da doença. 
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5. A ocorrência de um ··surto in ternaci on a l'' reve 

lando o problema da exportação de um caso de varíola para a 

Argentina. 

A ocorr~ncia de varíola na Argentina, (que hi va 

rios anos nio notificava caso) e nesta ocasião importada do 

Bras i 1, revelou a importância da in tens i fi cação de um s is te 

ma de vi gi 1 âncí a epi demí olÓgi c a em todos os países com c ui

dados especiais para as zonas limítrofes, bem corno a organ! 

zaçao de programas de vacinação anti-varíÓiica de manuten

ção após o encerramento da vacinação em massa. po1s a infil 

tração de um caso numa população suscetível poderia dissemi 

nar um surto de grandes proporções. 

Os resultados obtidos com a investigação epide

miológica da varíola corno um elemento fundamental para o de 

senvolvirnento de atividades de Vigilância Epiderniológica,l~ 

varam a UVE do Rio Grande do Sul a extender tal prática a 

outras doenças transmissíveis como a Poliomielite. Tétano, 

Meningite Meningocócica, Raiva e outras. corno parte de um 

programa de desenvolvimento gradativo de atividades de Vigj 

lância EpidemiolÓgica o que pôde ser realizado a partir de 

1971. A instalação dos postos de notificação permitindo um 

sistema permanente de informação e a motivação criada no 

pessoal de nível local foram fatores legados pelo trabalho 

desenvolvido com a Varíola que, sem dGvida, facilitaram a 

progressão do programa de Vigilância Epidemiológica. 
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CONCLUSOES 

Atrav€s da realização de investigação epidemiol§ 

gica de varíola no Rio Grande do Sul foi possível melhorar 

qualidade da informação referente a esta doença, e identifi 

car um grande número de casos que não chegariam ao conheci

mento das autoridades de Safide. Isto p~de ser demonstrado 

pelo número m€dio de casos encontrados para cada caso noti

ficado: 25 para l, em 1969 e 17,5 para 1 em 1970. A qualid~ 

de da informação p~de ser apurada pela confirmação ou nao 

do diagnóstico inicial do notificante, tanto clÍnica como 

laboratorialmente. 

Foi possível também auxiliar na erradicação da 

varfola pela descoberta de surtos em ireas ji consideradas 

vacinadas porém contendo bolsões de suscetíveis, através de 

rápidas medidas de vacinação. 

A investigação p~de demonstrar quase sempre a 

origem do surto pela descoberta de outros casos e revelou tam 

bém problemas criados pelo fluxo bidirecíonal na fronteira 

do Brasil com a Argentina. 
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RECOMENDAÇOES 

No Brasil a lei 6259 18 de 30 de outubro de 1975, 

de acordo com o disposto no tftulo I, preve em seu artigo 

29 , que: "A ação de vígilància epidemiolÓgica compreende as 

informações, investigações e levantamentos necess5rios a 

programação e i avaliação das medidas de controle de doen

ças de situações de agravos à saúde". 

A mesma lei no artigo 8" estabeJece que "é dever 

de todo o cidadão de comunicar a ocorrência de fat.;, compr.Q 

vado ou presumível, de caso de doença transmissfvel, sendo 

obrigatória a médicos e outros profissionais de saúde no 

exercfcio da profissão, bem como aos responsâveis por orga

nizações e estabelecimentos públicos e particulares de saú

de e ensino, a notificação de casos suspeitos ou confirma

dos das doenças relacionadas em conformidade com o artigo 

79". 

Por sua vez o decreto n 9 78.231 de 12 a~ 

de 1976, que regulamenta a citada lei prevê em seu 

agosto 

artigo 

11 9 , inciso IV que a execução de investigações epidemiológ! 

cas é função das Unidades de Vigilincia. 

A grande dificuldade que se coloca e exatamente 

de se fazer cumprir a lei ou seja, não hâ um sistema de con 

trole capaz de punir o infrator. Pelo menos esta e a prerro 

gativa existente nos casos de não cumprimento da lei. 

Parece-nos bem mais importante o fato de o noti 
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ficante acreditar na notificação, ou seJa, êle notifica 

porque sabe que alguma coisa vai acontecer: o dado informa

do seri utilizado para alguma ação ou para algum estudo. Ele 

(o notificante) teri a informação devolvida em forma de um 

boletim onde poderi analisar os aspectos mais importantes 

da doença. Quando o notificante passa a "acreditar", a in

formação começa a melhorar. Desta forma legitima a lei. 

Foi o que ocorreu durante a investigação epide

rnio16gica na varfola. A medida em que, para cada caso noti

ficado realizava-se urna investigação epiderniol6gica, o noti 

ficante passava a depositar confiança no sistema, pois esta 

va recebendo urna resposta para sua informação. 

Em vista disso recomendamos a utilização da in

vestigação epidemiol6gica como um elemento indispensivel pa 

ra o desenvolvimento de atividades de Vigilincia Epidemiolª 

gica, por assumir um papel fundamental em Saúde PD.blica, ao 

melhorar a qualidade da informação pelo aprimoramento do 

diagn6stico e possibilitar a descoberta de outros casos. 
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A varicla é doença que se distingue, norma1rr.entel pela inte!! 
sidade dos sinais e sintoma!! p,erale e pela abundancia da 

Hrnpçao pustulosa. 

:-'r~iomo Os s:l.ntomat5 inicia:i.e tÍpicos da vario la eão cefalalgia intenea, raquialgia, 
~~1 aetarNe ca}afrios. A temperatura pode atingir 39,2- 40,S!C. 
A vaci~çao previa pode, no entanto, mod:ific~r a il]t.ensidarle do! sinais e 
A erupçao aparece, geralmente, 2 a 4 d:ae apos o prodomo. 

Eru5ac : S12.rgem priMeiro mácula~, a·1e evol'Jern a r;•'u~t·lla, q•:fll at.invf"F rlt>no desenvol-
"tmento por vo1ta~do sexto dia. A erupçao c~PG& na facE>, rescoço,.parte s~ 

per:':.or d0 1:orax, bra~os e_rnaos, !1185s intensa Me rPg:i.oe~ expo~St.a~. La fa~e max-',,·a de 
~Sua evcl~lçao, as lasoe1: aao a~rela.s, do taManho <ie ervi1nas, f:i.rme~, htm, assentadas, 
u.mbil:icadae e rodeadat~J de uma area avP.rmelhada. Quando se rompem acidentalmente, E-'XS~l 

:iam pas, ma~ o colapso é &J>enas P!l'cial ( eão Multilocul.a.ree). A! lesÕ~e em um memno = 
eer,1'1ento 1'Jorporeo apresentam-se todas no meemo eFtado de evo1uçao e nao em fases eu
ce:·:~i\·as c:.1 cercadas de ,una auréola ampla, como no caso da varicela. 

~~.~!'~~ : Outras do~m•,:al? Q'<e cansam aru~ç.ão rodem ser conf~rlida.E com a variola. 
A maia con1ilm e a ·.raricela. Alem -:ia var:tcela, a s:i fi.l:Ls, ._, b'!l', c:, fi ~ 

vt!ctüs d:iiiRt:Hn.i :lllda nodeM causar confllMO. 
' . 

:~~ rir,:s pod.e ,.ser der-lO'.iS!·ri~:lc ~~r.! ~;.,~~· _·rr,~~.J,;·: ;..~ .) .. ia::<:c1~-1:~· ~1~ li...-
ouido de veeicula (ou P'lStula) ou de crostas. 
Se o paciente fÔr vacittaào depois de r·est~belecidc e ,apresen

intensa, cabe duvidar seriamente da correçao do diagnostico. 
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S E V A C INADO , ES PECi FIC•\R SE E PRIMO Cv RfV~ C I NACC , E A DAT A OAÚLT I MA VACI!tiiAÇÁO . 

Ex . P- 19 6'3 , R - !968 

' <\P ES SOA t CONSI DERADA VACINA DA S OM C NTE Q~J ;~NOO APRESENTA CICATRIZ . 
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