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SURTO DE DENGUE EM BOA VISTA, RORAIMA
NOTA PRÉVIA ("]

RESUMO

os Autores descrevem a ocorrência de um surto de dengue em Boa vista, Ter.
ritório Federal de lloraima em final de 1981 e início de 1982. O número estimado
de casos elevou-se a 7000, tendo sido identificados vírus dos tipos 1 e 4 em uma
amostra populacional. Essa é a primeira descrição de ocorrência de um surto d.e
dengue no Brasil.
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Face a ocorrência de um surto de doença
exantemática ocorrido em Boa Vista no final
de 19Bl e início de 1982, o qual foi inicialmente
considerado como sendo rubéola, a Secretaria
de Saúde do Território de Roraima enviou ao
Instituto Evandro Chagas amostras de soro de
pacientes para pesquisa de anticorpos.

Tendo sido a princípio isolado vÍrus de den-
gue em amostra de um paciente, aquele Insti-
tuto procedeu trabalho inicial de investigação
de casos e pesquisa entomológica na cidad.e.
Coletaram se 359 amostras de soro de pacientes
sintomáticos é contactantes e realizou-se captu.
ra de mosquitos adultos e pesquisa de larvas.

A pesquisâ entomológicâ demonstrou a
ocorrência de ,Aedes aegypúi na cidade e, em-
bora tenha se realizado busca dirigida, detec-
taram-se exemplares em diversos locais afas.
tados da área que sofreu investigação mais in-
tensa, sugerindo uma alta dispersáo.

Uma investigação sorológÍca preliminar de-
tectou a presença de anticorpos para flavivírus
em 43o/o dos examinados na área central da ci-
dade. Em 13 amostras conseguiu-se isolamento
de vÍrus, sendo nove positivas para o tipo 1 e
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quatro para o tipo 4. VÍrus tipo 4 foi isolado
também em dois "pools" de Aedes aegypúi.

A busca de focos larvários do vetor, realiza.
da por equipe da SUCAM, demonstrou elevado
Índice de infestação predial, com uma média
de B0'0/o de prédios positivos dentre os examina-
dos.

Com base em informações coletadas por
ocasião da vacinação em massa contra febre
amarela, levada a efeito entre 28 e 28 de maio
de 1982, estima.se em ?000 o número de pessoas
que possivelmente tenham tido a doença desdc
o início da epidemia, presumivelmente em se
tembro de 1981. A partir dessa época verificou-
se um crescimento exponencial do número-de
casos até abril/92, quando a taxa de ataque es-

timada atingiu um valor aproximado de 30/0.

Por outro lado, a partir da instalação de
um sistema de notificaçáo de casos, não houve
registro de sua ocorrência desde a segunda
quinzena de junho até o presente momento.

A análise de dados de registro viu-se preju-
dicada pela ausência de diagnósticos mais con-
sistentes.
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Detectou-se um aumento gradual de ca-

sos de "rubéola" "viroses" e "febre a esclare-
cer" de outubro a abril em postos da Secreta-
ria Municipal de Saúde. Do mesmo modo, au-
mentaram os atendimentos devÍdos a essas câ,u-

sas no Hospital do Pronto Socorro, com pico
em dezembro de 1981. Ressalte-se que uma aná'
lise mais conclusiva dessas informações torna-
se inviável dada a precariedade das informa-
ções e o caráter benigno da doença. Isto, asso.
ciado à ausência de tratamento específico, pro-
vavelmente tenha exercido papel seletivo na
busca de atendimento médico þoÍ parte da po-
pulação.

A partir da detecção de Aedes aegypti na ci-
dade, a SUCAM desencadeou um plano emer-
gencial de combate ao vetor com emprego de
fenitrotion a ultra-baixo volume e eliminaçáo ou
tratamento de focos larvários (método focal e
peri-focal). Por outro lado, procedeu-se de ime-
diato à vacinação anti-amarílica em massa, atin-
gindo-se uma cobertura inicial estimada em
B7o/o.

A ocorrência de epidemia de dengue em
Boa Vista representa fato de fundamental im-
portância no quadro epidemiológico nacional,
bem como um desafio às ações de órgáos de
Saúde Púlolica, em particular da SUCAM.

Trata-se do primeiro registro documentado
de casos clÍnicos de dengue ocorridos em nosso
território. É de nosso conhecimento apenas a
detecção, em estudo realizado pelo Instituto
Evandro Chagas em 1953/54, de pessoas com
sorologia positiva para dengue na Amazônia.
Esse grupo pertencia a umâ faixa etária de
mais de 25 anos e representaria, pois, uma in-
fecção ocorrida em época anterior, quando o
.A,edes aegypti ainda não havia sido erradicado
do País.

Por outro lado, a entrada e proliferação do
vetor em área anteriormente considerada inde-
ne, inclusive em nÍveis cornpatíveis com a trans-
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missáo da doença, é fato significativo e repre-
senta risco de transmissão urbanâ da febre
amarela.

O rompimento da lábil barreira que se an-
tepunha às pressões representadas pela exis-
tência do vetor em países limítrofes e a circu-
Iaçáo do vírus do dengue em todo o Caribe e
América Central, desde a pandemia de 1977, faz
com que nos defrontemos com uma nova si-
tuação que, se náo estudada e combatida ade-
quadamente, poderá levar ao risco de repetieão
e ocorrência em outras áreas.

Um amplo estudo epidemiológico será rea-
Iizado: lorevemente em Boa Vista, â partir do
qual se espera conseguir mais subsídios que au-
tiliem no conhecimento da real extensáo do
surto e da situação atual do dengue entre nós.

SUMMARY

Outbreak of dengue in Boa Vista, Roraima.
Preliminary Report

An outbreak of dengue in the City of Boa
Vista, Federal Territory of Roraima, Brasil, in
late 1981 and eariy 1982 is reported. T?re esti-
mated number of cases reached ?,000, and a so.
rological study carried out in a populational
sample showed types 1 and. 4 viruses. This is
the first description of a dengue outbreak in
Brasil.
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