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FEBRE AMARELA PANAMERICANA, 1938 A 1942” 

Pelo Dr. FRED. L. SOPER 

A Funda@0 Rockefeller, por meu interm&lio, agradece à Honrada 
Presidencia da Décima Primeira Conferência Sanitária Panamericana o 
convite, oportunamente formulado, para que seu representante as- 
sistisse $s reuniões do presente certamen. Pessoalmente, sinto-me 
muito honrado com a missão de observador que aqui desempenho, 
igual às que me levaram à Nona Conferência em Buenos Aires, em 1934, 
e a Décima em Bogotá, em 1938. g-me extremamente grato trazer ao 
vosso conhecimento, pela terceira vez, os últimos acontecimentos no 
estudo da febre amarela na América do Sul e adicionar algumas infor- 
macões a respeito da campanha já dada por terminada, da erradica@0 
do Anopheles gambiae no Nordeste brasileiro. 

Urna serie de novos acontecimentos ocorridos depois da Oitava Con- 
ferência em 1927 foi relatada na Nona Conferência, em 1934. Estas 
incluiram a invasão do Brasil pelo Anopheles gumbiue; a observacao 
de febre amarela rural, transmitida pelo aegypti, no Nordeste brasileiro; 
surtos da enfermidade em localidades rurais e silvestres, sem Aedes 
aegypG; a prova de protecão para determinar a distribuipão anterior 
da febre amarela pela determina@o da imunidade adquirida; viscero- 
tomia para localizer, pelo diagnostico de casos fatais não suspeitos, as 
áreas infectadas, no momento em que sao infectantes. 

Registrou-se a esperanca de que a febre amarela transmitida pelo 
Aedes aegypti, que havia sido um serio problema no periodo entre a 
Oitava e a Nona Conferências, atingindo a cidade do Rio de Janeiro 
e muitas outras cidades do Brasil, fosse dominada em breve. 

A Nona Conferência Panamericana adotou as seguintes recomenda- 
@es : 

1. InvestigacGn sistematica del poder protector del suero sangu2neo en los habi- 
tantes de todos los paises y regiones inter-tropicales del continente, para es- 
tablecer la distribución geográfica de la enfermedad en los últimos años. 

2. InvestigaciBn amitomo-patológica sistemática (recolección por viscerotomia 
y examen de muestras de hfgado de los subjetos fallecidos por enfermedad febril 
de menos de diez días de evolución) en todas las regiones anteriormente en- 
démicas yen aquellas en que la investigación del poder protector del suero permite 
asegurar la existencia atual o anterior de la enfermedad. 

3. Creacibn de servicios antilarvarios permanentes que garanticen un indice 
estegomico mfnimo o nulo en toda las ciudades y puertos marítimos, fluviales, 
aéreos de la zona intertropical del continente. 

4. Creación de iguales servicios en todas las localidades infectadas y en las 
regiones próximas. 

5. Adopción de un reglamento que facilite y garantice la lucha antilarvaria 

’ Apresentado na XI Conf@rmcia Smitária Pansmericam. 
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y la viscerotomfa. Se aconseja una reglamentación semejante a la adoptada por 
Brasil, Bolivia y Paraguay. 

6. Información trimestral a la Oficina Sanitaria Panamericana sobre el desa- 
rrollo de la campaña antilarvaria y los respectivos índices estegómicos. 

7. Determinación de mbtodos suplementarios de la lucha en las regiones rurales 
en que la policfa de focus resulta ineficaz o impracticable. 

8. Vacunación antiamarilla preventiva de las personas receptivas que transiten 
por regiones endémicas o emigren de las mismas y de las poblaciones rurales en 
que, existiendo fiebre amarilla, la lucha contra los transmisores sea dificil o 
imposible. 

9. Creación de laboratorios especiales para el estudio de la fiebre amarilla, 
Aquellos pafses que no dispongan de laboratorios o institutos especializados. 
concertaran con los de los paises vecinos o con los de instituciones privadas de 
caracter internacional la realización de las investigaciones correspondientes. 

Quatro anos depois da adocão destas Recomenda@es, a Décima 
Conferência Sanitária Panamericana reunida em Bogota, em 1938, as 
endossou e na seguinte resolu&o deu à vacinapão a ènfase justificada 
pelos melhoramentos nos métodos que haviam sido comunicados: 

“La X Conferencia Sanitaria Panamericana, tomando por base los trabajos 
verificados sobre vacunación anti-amarllica como un medio de alta eficacia en 
la profilaxia de la fiebre amarílla selvática, recomienda a los gobiernos de América 
que establezcan servicios de dicha vacunación para las personas que vivan en los 
lugares afectos o amenazados por dicha enfermedad.” 

Naquela Conferencia o relato do progresso importante na execugáo do programa 
aprovado pela Nona Conferencia, demonstrou que: 

“De todos los resultados de las investigaciones que sobre la inmunidad contra 
la fiebre amarilla se han efectuado en el continente americano pueden sacarse 
las dos conclusiones generales seguintes: 

1. La fiebre amarilla selvática ha existido desconocida durante muchos años 
en vastas regiones de Sur América, inclusive secciones de Colombia, Venezuela, 
Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y las Guayanas Inglesa y 
Holandesa; y 

2. La fiebre amarilla tranmilida por el Aedes aegypti no se ha presentado en 
años receintes en las ciudades y poblaciones importantes vecinas al Golfo de 
México, al Mar Caribe ya las costas del Pacífico, tanto centro como suramericanos. 

Antes de aceptar como terminantes los resultados negativos obtenidos en ciudades 
y poblaciones acerca de la ausencia de la $ebre amarilla, deben repetirse las investi- 
gaciones mediante pruebas de protección, practicadas de preferencia en las regiones 
rurales y selvííticas vecinas.” 

Pelos resultados das provas de protepão pode-se agora acrescentar à lista das 
regióes expostas a febre amarela silvestre a regiáo de Misiones, na Republica 
Argentina, e o Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. A prova de prote&o 
em zonas rurais, tambem evidenciou a presenea de febre amarela silvestre nos 
paises da America Central, como f8ra previsto na ressalva feita na Conferência 
de Bogotã, acima citada. 

A prova de protecão também esta sendo usada para determinar a imunidade 
de animais silvestres. Alem de viverem desde nascenoa em contato direto com 
a floresta, estes animais vivem de regra, muito menos tempo do que o homem 
e se multiplicam muito mais rapidamente do que êle. Os resultados de provas 
de proteqão naa especies suscetíveis, portanto, dáo uma idéia muito mais nítida 

. 
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da data da última passagem do virus da febre amarela na floresta do que dariam 
os resultados das provas de protecáo humanas, pois no homem a infeccáo silvestre 
geralmente ocorre apenas depois que o indivíduo já esta em idade de trabalhar 
em contacto com a floresta. 

Na Conferencia de 1938, a distribuicão da febre amarela, revelada pela viscero- 
tomia, foi estudada sob três denominacóes: 

1. A febre amarela transmitida pelo Aedes aegypti. 
2. A febre amarela transmitida pelo Aedes aegypti mas derivada da febre 

amarela silvestre. 
3. A febre amarela silvestre. 
Conservando ainda esta classifica@o e atualizando nossa informa@0 a respeito, 

tenho grande satisfacáo em afirmar: 
lo-que surtos de febre amarela em séries dependentes da transmissáo pelo 

estegomia náo foram registrados em centros urbanos das Américas desde 1933, 
e que a febre amarela rural transmitida pelo aegypti náo mais reapareceu depois 
de 1934. 

2’-que a febre amarela transmitida pelo aegypti, mas secundaria à febre 
amarela silvestre, que fara observada varias vezes no Brasil, na Bolivia e na 
Colombia entre 1934 e 1938, so foi registrada uma vez no periodo de 1938 a 1942 
no longínquo Territ6rio do Acre, em Sena Madureira, nos principios de 1942. 

3’-que durante o mesmo perfodo, a febre amarela silvestre foi diagnosticada 
pela viscerotomia numa escala menor mas nem por isto menos interessante do 
que no quadriênio anterior. A epidemia migratória, primeiro observada em 
Mato Grosso em 1934, que até 1938 havia grassado pelas zonas silvestres do Para- 
guái, e dos Estados de Mato Grosso, Goiaz, Minas Gerais, Sáo Paulo, Paraná, 
parte de Santa Catarina e o Rio de Janeiro, no Brasil, foi descoberta em 1939 
no Estado do Espirito Santo, tendo aparentemente se estendido diretamente para 
lá do Estado do Rio de Janeiro. Um surto no mesmo ano na zona noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul, confirmado por histórias clfnicas e por provas de 
protecáo, não foi descoberto pela viscerotomia porque a invasáo náo se deu pelo 
Estado de Santa Catarina, como tinha sido antecipado, mas via Paraguái e Missóes 
da Argentina. Em 1940 a viscerotomia demonstrou a última onda meridional da 
epidemia no su1 de Santa Catarina que parece ter sido invadida pelo su1 e náo 
pelo norte. No Espirito Santo, a febre amarela continuou ativa em 1940 mas 
sempre ao su1 do Rio Doce. Os surtos no Estado do Espirito Santo em 1939 e 
1940 foram particularmente severos é o Vale do Cansan foi novamente invadido 
em Marco de 1940, exatamente oito anos depois do aparecimento do surto no mesmo 
vale que determinou o primeiro estudo sobre a febre amarela silvestre. A metade 
su1 do Estado foi atingida, mas a febre amarela, aparentemente, náo se extendeu 
para as áreas ao norte do Rio Doce nos Estados do Espirito Santo e de Minas 
Gerais onde fôra encontrada nêste último em 1935,1936,1937 e 1939, independente- 
mente das epidemias surgidas de 1934 a 1940. Casos ocasionais continuaram a 
ser registrados em 1939, 1940, 1941 e 1942 nas áreas de mata entre Ilhéus, Baía, 
e o Rio Doce. Esta regiáo parece ser de urna endemicidade permanente, em 
contraste com as areas atingidas pela recente onda epidêmica. 

No vale do Amazonas, a febre amarela continuou a manifestar-se, como durante 
o quadriênio precedente, em varios pontos bem distantes uns dos outros nos 
Estados do Para e Amazonas e no Território do Acre, nos anos de 1939, 1940, 
1941 e 1942. 

Na Bolívia onde a epidemia largamente disseminada de 1936 havia sido sucedida 
por dois anos quasi sem casos, a febre amarela foi diagnosticada nas florestas 
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do vale do Rio Beni em 1939 e 1940, em Concepción e Todos los Santos em 1941, 
e largamente disseminada nas fraldas das montanhas ao norte e ao su1 de Santa 
Cruz e novamente no vale do Beni em 1942. Este surto assumiu propor@es 
alarmantes em varios pontos, reaparecendo na area de Lagunillas onde fôra febre 
amarela silvestre o surto observado em 1887, e onde em 1935 foram confirmados 
casos entre soldados nas trincheiras. 

No Perrî, onde a febre amarela silvestre foi primeiro observada em 1937 no 
vale do Perené, casos positivos foram registrados em localidades afastadas nos 
vales do Huallaga, Ucayali, Perene e Chanehamayo em 1939, 1940, 1941 e 1942. 
Um surto grave e mortífero ocorreu em 1941 na regiáo de La Merced e San Ramon, 
distante apenas um dia de viagem de autom6vel de Lima, do outro lado dos Andes. 
Esta zona parece ser urna fonte do virus altamente perigosa, visto que casos foram 
registrados em Perene em 1937, em La Merced em 1939 e em Perene e la Merced 
em 1941. Que essa regiáo constitue sbria ameaca foi demonstrado dramàtica- 
mente em Maio de 1940 quando um médico infectado perto de Pucalpa regressou 
já doente à Capital para alf morrer de febre amarela. 

Na Colombia, a febre amarela silvestre continuou a ser encontrada na hacia 
do Orinoco em 1939 (?), 1940, 1941 e 1942, e em ambos os lados do vale do Mag- 
dalena em 1939, 1940, 1941 e 1942, atingindo áreas mais extensas do que as que 
haviam sido encontradas infectadas durante o quadriênio anterior. 

Muitas localidades foram atingidas por surtos repetidos durante os oito anos 
de observac;áo na Colombia. 

Na Venezuela, apenas um caso positivo foi diagnosticado pela viscerotomia 
em Guasipati em 1941, sob condicões que indicavam que a infecpáo era silvestre. 
Este caso parece confirmar a idéia de que os surtos de febre amarela transmitida 
pelo aegypti em 1929, em Tumaremo e Guasipati foram secundarios B infeccáo 
silvestre. 

Observacóes epidemiológicas na América do Su1 durante os quatro anos flndos 
confirmam a asser&o feita em 1938 que: 

“Teoricamente debe ser posible que la fiebre amarilla sin Aedes aegypti occurra 
lejos de la selva, puesto que pueden hallarse vectores eficientes, tales como el 
Aedes scapuZaris en lugares donde no hay selva sin desmontar: y on casi todos los 
casos observados puede demostrarse que las víctimas estuvieron en contacto 
personal con la selva. El no haber podido hallar lejos de la selva brotes de fiebre 
amarilla trasmitidos por insectos distintos del Aedes aegypti hace pensar que el 
contacto de otros vectores con el hombre no es suficientemente intimo para 
mantener el virus mediante el simple ciclo de infección, hombre-vector-hombre, 
y que el huesped o huéspedes animales culpables de la existencia de la fiebre 
amarilla sin Aedes aegypti son animales habitantes de la selva.“* 

Um estudo mesmo superficial da extensáo atingida pela febre amarela silvestre, 
do Panamá ao Rio Grande do Sul, e de Chanchamayo a Ilhéus, demonstra que a 
moléstia se adapta a urna grande variedade de tipos de mata, de mosquitos, de 
fauna vertebrada, e de condicóes climáticas. A febre amarela silvestre humana 
na America do Su1 6 secundaria a epizootias silvestres, de maneira que apenas 
observacóes indiretas sáo obtidas pela viscerotomia e pelas provas de protecao 
no homem. Urna epizootia nao atinge os que vão à floresta infectada, e os resul- 
tados das provas de protecáo neste grupo devem portanto ser negativos. No 
entanto, embora sejam imperfeitas as observacóes da vítima secundaria, o homem, 

*l% interessante mencionar aqui que em 1940 e 1941 as cbservapoes na .&frica indioam que este faf,o 
nÍfc 6 necessariamente verdadeiro alf e que outrcs mosquitos podem tomar parte importante, junto ccmc 
aegypti, na produ&íc de surtcs humanos tora da floresta, cu iaoladamente podan C&UBEW nn msrgem de 
6rea~ de floresta, surtcs humanos no qual c hospedeirc animal s6 desempenha papel 8em import8ncia. 

. 
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jã. ternos suficientes dados para sugerir que os fatores determinantes da epi- 
zootiologia da febre amarela sáo fundamentalmente os mesemos que os deter- 
minantes da epidemiologia da doenca transmitida pelo aegypti. Assim como a 
doenca humana teve seus focos end&micos reconhecidos, tais como Havana, 
Panam&, Guayaquil e Rio de Janeiro, parece haver tambem Sreas enzoóticas, 
tais como as regióes ao redor de Muzo na Colombia e Ilhéus, no Brasil, onde o 
virus da febre amarela aparentemente está sempre presente. Outras zonas náo 
parecem estar infectadas constantemente, mas uma vez infectadas parecem 
abrigar o virus por bastante tempo com reinfecgóes a curtos intervalos. Ainda 
outras áreas sáo invadidas pelo virus menos frequentemente e, em casos extremos 
como o da região do Brasil meridional, os intervalos entre infeccóes podem durar 
dez anos ou mais. Em tais regióes o virus se esgota rapidamente, muitas vezes 
permanecendo apenas seis ou oito semanas em um dado trecho da floresta. Vari- 
a@es semelhantes foram notadas para a febre amarela transmitida pelo aegypti 
em pequenos centros de pouca atividade dentro das regiões endêmicas, e nos 
surtos ocasionais além destas regiBes. 

A semelhanca entre a epidemiologia da febre amarela transmitida pelo aegypti 
e a epiaootiologia da febre amarela silvestre, baseada na observcáo de casos 
humanos, 6 tal, que nos leva a crer que o mecanismo de transmissáo, circulaoáo 
de virus e imunidade devem ser muito semelhantes. Si náo fara a permanência 
do virus através do inverno, e a aparente disseminapáo da infecgáo durante o 
inverno nas dreas epidêmicas do Brasil meridional, seriamos tentados a explicar 
a epizootiologia de febre amarela pela hipótese simples do ciclo mosquito-hospe- 
deiro animal-mosquito. E isto tdvez ainda venha a ser provado como a verda- 
deira explicacáo, sendo um mosquito resistente o hospedeiro do virus de uma 
esta@0 para outra. Náo há nenhuma prova de quo sejam responsaveis vetores 
hematófagos de longa vida, ou que a transmissáo se faca de uma a outra geragáo 
de vetor, ou que haja um longo período infectante em algum vertebrado. 

Aqueles que recordam que somente cidades grandes, com movimento acentuado 
de não imunes, passaram a ser centros endèmicos da febre amarela transmitida 
pelo aegypti, talvez duvidem da possibilidade da endemicidade silvestre baseada 
em um mecanismo que abranja um curto periodo de circulacáo de virus no hos- 
pedeiro vertebrado, seguido de imunidade permanente, e em hospedeiros inverte- 
brados de vida curta incapazes de transmitir o virus de uma geracáo para outra. 
Esta hipótese torna-se mais razoavel quando tomamos em consideracáo o fato 
de que os animais silvestres se reproduzem muito mais rapidamente do que o 
homem e vivem períodos muito mais curtos do que ele, de maneira que urna popu- 
lacao méda de 1000 animais oferece muitas vezes mais individuos para infeccáo 
do que se encontra em urna populacáo méda de 1000 indivfduos humanos no 
mesmo periodo. Também, a respeito do hospedeiro invertebrado, deve-se levar 
em consideracao o fato de que embora muitos dos que estudaram a febre amarela 
silvestre tenham se admirado da pobreza de mosquitos encontrados, foi demons- 
trado na Colombia, que embora capturas feitas nas florestas a pequena altura do 
ch50 revelassem a existencia de poucos mosquitos, grande quantidade deles foi 
encontrada na copa das árvores. 

0 relatório apresentado B Conferência de 1938 continha os seguintes parágrafos 
. com referencia a medidas ani-aegypti: 

“Por fortuna, los métodos modernos empleados en el control de los mosquitos 
son mas eficaces y m& económicos que los que se utilizaban años atras. 

“La petrolización sistemática de los dep6sitos de agua que contienen larvas 
es más eficaz y económica que el empleo de otros métodos tales como el uso de 
peces larvófagos. 

“La aplicación sistem&tica de petr6leo en todos los depósitos de agua, criaderos 
de mosquitos, y el empleo de cuadrillas especiales para hacer capturas de Aedes 
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aegypti adultos en las casas como medio de encontrar y eliminar criaderos ocultos 
responsables del mantenimiento del mosquito en una población ya trabajada, 
han resultado pmcticamente en la desaparición del Aedes aegypti en muchos 
lugares. Se ha comprobado que con estos métodos resulta m&s económico eliminar 
enteramente 10s criaderos del Aedes aeg@i en una población y mantener el índice 
larvario en cero, que mantener el índice domiciliario del 5% o menos, que antes 
se recomendaba y que es seguro desde el punto de vista epidemiológico. 

“Un índice de cero permite espaciar mucho más las visitas de los insoectores 
a las casas, reduce apreciablemente los gastos y evita choques desagradables 
entre el p6blico y el Servicio.” 

Hoje devemos confessar que esta assercáo proferida ha quatro anos foi proposi- 
talmente ultra-conservadora. Desde 1932 sabemos que a erradica@0 local de 
espécie é possivel no caso do Aedes aegypti e quasi em seguida ficou demonstrado 
que itreas consideraveis podiam ser completamente libertadas desse mosquito. 

0 bom &xito de qualquer tentativa de erradicar urna espécie pareceu táo in- 
acreditável a muitas pessoas que foi necess8rio apresentar a idéia cautelosamente 
Em 1938 j& se havia entabolado negociacóes para a retirada da colaboracáo da 
Fundacao Rockefeller do servico antiestegamico no Brasil, e náo era conveniente 
antecipar um programa que talvez pudesse estar em desacorde com afutura orien- 
tapáo do servipo sob controle do governo. Nestes anos, porem, os princípios de 
erradicacáo de espécie primeiro elaborados para o Aedes aegypti no Brasil, foram 
aplicados com &xito na erradica@0 do Anopheles gambiue. 0 próprio Servico 
Nacional de Febre Amarela depois de fazer a campanha antiestegamica durante 
dois unos sob administra@,0 do gov&rno brasileiro incluiu em seu Regimento 
Interno 0 artigo no 10, que com prazer cito: 

Artigo 10: A Seccáo de Controle Antiestegomico compete: 
a. estudar e preparar planes de combate ao estegomia (Aedes aebypti) a serem 

executados pelos servicos de campo, visando a elimina9áo completa da espécie; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c. fiscalizar os servicos de erradicacao do transmissor. 
Para se ter no9áo exata da coragem precisa para incorporar êste Artigo é 

necessario lembrar apenas que o Brasil é um tanto maior do que os Estados Unidos 
continental e que pelo menos alguma parte de cada Estado jS. foi investada pelo 
aegypti. No entanto, o que teria sido, h4 urna década, apenas um sonho é hoje 
uma opera@0 em andamento que pode ser concluida pelo atual Servi Nacional 
de Febre Amarela dentro de um certo número de anos. A medida que áreas mais 
extensas sáo libertadas do aegypti, maior é Q fmpeto imprimido no empreendi- 
mento porque relativamente maior número do pessoal fica disponfvel para atacar 
as Breas menores restantes e porque há menos oportunidade para reinfestacáo 
das &reas libertadas. 

No Brasil, ao se comemorar o Dia Panamericano de Saude, em dezembro de 
1941, o atual Diretor do ServiGo Nacional de Febre Amarela, Dr. Waldemar 
Antunes, apresentou os seguintes conceitos sôbre a atuagáo daquele ServiGo, 
publicados no Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, em agasto pr6ximo 
passado: 

“(1) A febre amarela, que j& foi mancha negra no grande mapa do Brasil, 
hoje-graoas as possibilidades administrativas permitidas ao ServiGo de Febre 
Amarela pelo atual Governo Brasileiro, deixou de constituir quanto à forma 
urbana da doenga-um problema para o pafs, porque os seus técnicos, com os 
métodos especiais de profilaxia aplicados em tôdas as suas areas povoadas, va- 
rreram-na, desde 1934, de todo o territ6rio nacional. 

“(2) A descoberta, em 1932, no Brasil, da exist&ncia de uma forma silvestre 
da febre amarela, além do estabelcer rumos novos e seguros à proíilaxia da doenqa, 
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veiu demonstrar a necessidade imperiosa de uma a@o conjunta de todos os paises 
do continente americano, para que mantenham tôdas as suas cidades, aldeias, 
fasendas ou quaisquer outros núcleos de povoacáo permanentemente livres de 
stegomyia. 

“(3) Em 1932, pela primeira vez nas campanhas de febre amarela em todo o 
mundo descobriu-se no Brasil uma técnica de combate intensivo ao Stegomyia, 
pela qual é possfvel eliminar completamente a espécie em qualquer localidade. 
Em consequência dos trabalhos executados de acôrdo com aquela orienta@0 o 
Servipo de Febre Amarela ja náo encontra, h& v6,rios anos, Stegomyh nos Estados 
do Maranhão, Espirito Santo, Goiaz, Paraná, Santa Catarina o Distrito Federal. 
0 atual programa do ServiGo Nacional de Febre Amarela visa, assim, a elimina&o 
completa do Stegomyia, dentro do alguns anos, em todo o territorio Brasileiro.” 

Abro aqui um parêntesis a pedido do autor, para incluir Minas Gerais entre 
os Estados livrados do Aedes aegypti. 

Além dos Estados do Brasil considerados inteiramente livres do Aedes aegupti 
Mato Grosso também está limpo com excepáo das reinfestacões vindas pelo Rio 
Paraguái, e os Estados do Rio Grande do Sul, Sáo Paulo e Rio de Janeiro estáo 
sendo intensivamente trabalhades e se acham a caminho da erradicacáo de espécie. 
Muitas partes da hacia Amazônica, inclusive a Amazarria Equatoriana, parecem 
nunca ter sido invadidas pelo aegypti. 

Que a erradica&0 de espécie náo é monopolio do Brasil j6, foi provado pela 
Bolivia, onde o aegypti há dais meses náo mais foi encontrado nas áreas anterior- 
mente infestadas. No Perú considerável numero de cidades j6 se acham inteira- 

. 

mente libertadas. 
Bolívia, Perú e Brasil estáo trabalhando simultaneamente no problema este- 

gômico de suas respectivas zonas no vale amaz8nico, e com a coopera@0 da Colóm- 
bia em Leticia, náo ha justificativa para náo se erradicar o aegypti de trechos 
imensos desta hacia em futuro próximo, apesar-das reinfestacóes frequentes de 
Belém, notificadas pelo Servico Nacional de Febre Amarela, por embarcacóos 
que trafegam entre êste porto o as Guianas e os portos do mar das Caraibas. 

0 período hnal da campanha antiestegômica no Brasil poder& se processar no 
nordeste brasileiro onde o mosquito aegypti ja se ncha bem arraigado em muitas 
zonas estritsmente rurais. Mesmo aqui, porém, a possibilidade da vitoria já 
foi demonstrada. 

Urna vez erradicado o Aedes aegypti, prevenir a reinfesta@ 6 muito mais 
econômico do que manter, permanentemente, um fndice baixo de producáo, 
como se vê pelo fato que durante o surto de febre amarela silvestre no Espfrito 
Santo, em 1941, o ServiGo Nacional de Febre Amarela tinha apenas 19 empregados 
em todo o Estado em contraste com 42 sòmente na capital durante o período an- 
terior à erradica&0 da espécie. A campanha antimosquito em todo o Brasil 
empregou em 1940 cêrca de 3,000 funcionarios, ou seja apenas 75% do total do 
4,000 neceasario na campanha antiamarílica do Distrito Federal em Setembro 
de 1931. 

Além disto, as possibilidades de êxito de uma campanha de erradicacáo de 
espécie aumenta geométricamente, a medida que a &rea libertada se estende e 
as oportunidades para reinfestacáo decrescem, enquanto o resultado lógico da 
liberta@0 de uma área é que se procure limpar todas as areas contiguas para a 
pr6pria protecáo. 0 Servico Nacional de Febre Amarela do Brasil e os Servicos 
Boliviano e Peruano podem obter os melhores resultados durante um periodo 
de anos, primeiro libertando os seus proprios territórios e depois usando a sua 
infiu&mia para obter que seus vizinhos na América do Sul fapam o mesmo. 
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Um Brasil livre de aegypti é urna grande protepáo à Argentina, à região do 
Mar das Carafbas e até aos Estados Unidos; mas a presenga continuada de aegypti 
em outros paises do continente constitue ameaca permanente para a reinfestacáo 
do Brasil por êste mosquito. Jst chegou a época de se discutir a necessidade im- 
periosa de erradicar o aegypti das Américas. E um empreendimento colassal, 
mas para o qual j& ternos a técnica provada. 

Enquanto em 1938, o Brasil, a Bolivia e a Venezuela publicavam no Boletin 
de la Oficina Sanitária Panamericana relatórios trimestrais dos índices esteg8micos 
dos seus portos principais, atualmente estes relatórios s6 estao sendo publicados 
pelo Brasil. 

Visto que oom a febre amarela transmitida pelo aegypti o perigo de dissemi- 
nacáo pelo transporte de individuos infectados é muito maior do que no caso de 
febre amarela silvestre, é de importbncia capital que as autoridades sanit8rias 
dos paises infestados pelo aegypti saibam o grau de infestacáo de outros paises 
com que estáo em contacto. Assim, é muito importante para os Estados Unidos 
o a Argentina saber quais os Indices estegômicos de cidades brasileiras, urna vez 
que estes próprios paises permitem a produgáo de aegypti e temem surtos trans- 
mitidos pelo aegypti. Por outro lado, o Brasil está interessado nos fndices oste- 
g6micos da Argentina e dos Estados Unidos somente por poderem ser eles fonte 
de reinfestacáo das Breas libertadas do aegypti no Brasil. A situacáo, de certo, 
mudaria inteiramente de figura urna vea que um programa continental de erradi- 
cacáo de aegypti fosse adotado em todos os paises. 

Enquanto devido Bs condigóes atuais, outros paises tenham tomado medidas 
somente de relativo valor para prevenir a transferência de febre amarela de 
&reas infestadas para as náo infestadas, tais como a procura de reacões febrfs em 
passageiros em trânsito e o estahelecimento de vigilancia médica e quarentena, o 
Brasil, a Bolivia e o Per& que já adotaram medidas para a erradicacáo do aegypti 
estáo em grande parte livres da ameaca do movimento do virus da febre amarela 
de uma localidade para outra no hospedeiro humano. Estes paises aceitaram a 
existencia da febre amarela silvestre em animais como urna ameaca permanente e 
inevitLve1 e estáo protegendo as suas populacóes, (1) contra a infeccáo domiciliar, 
por um programa de erradica&0 de espécie do Aedes aegypti; (2) contra a febre 
amarela silvestre, pela vacinacáo das popula@es cuja trabalho ou residência as 
póe em contacto com amata. Por meio da viscerotomia os Serviqos nntiamarílicos 
destes paises obtêm a indica@0 das localidades onde a vacinacáo se torna mais 
urgente e ao mesmo tempo mais facilmente aceita. 

Alem d&stes três países, a Guiana Britânica também adotou medidas para a 
erradica@0 de Aedes aegypti. 

Atualmente, em vista dos resultados definitivos das campanhas para erradi- 
cacáo de espécie, amera redu&o da densida de aegypti nã;o deve ser considerada 
suficiente para um programa de controle de febre amarela, mesmo na ausência de 
urna ameaca imediata de infestacáo, por ser seu custo elevado em relacáo aos 
efeitos transitorios da campanha. As recentes campanhas para a erradica&0 de 
espécie tornam inadmissivel a existência da febre amarela transmitida pelo 
aegypti. 

\ 
As vacinapóes nas Americas até a última Conferência antigiram o total de 10,000 

na Colombia e 600,000 no Brasil, tendo esta última cifra se elevado a mais de um 
milháo até o fim do ano. Naquela Confer&ncia afirmou-se que estudos da imuni- 
dade post-vacinacáo mostravam que 85 a 90 por cento das pessoas vacinadas havia 
adquirido imunidade demonstrável e que a maioria dos vacinados náo sofria 
nenhuma reapáo atribuivel à vacina. 

Ocorr&ncias inesperadas duranto a vacinacáo em larga escala com a amostra 

l 

. 



1942 1 FEBRE AMARELA 1215 

atenuada do virus 17D tiveram lugar no Brasil em 1939,194O o 1941. A vacinacáo 
em larga escala feita em fins.de 1938 e principios de 1939 no Estado do Espirito 
Santo na frente da onda epidêmica que avancava, deixou do proteger alguns dos 
vacinados da febre amarela, tendo sido observados alguns casos fatais neste 
grupo. Estudos ulteriores revelaram que, embora as provas de viabilidade 
indicassem que havia sido usado virus vivo na vacina, somente 20 por cento de 
alguns dos grupos havia sido imunizado. Aparentemento, o virus 17D em suas 
últimas passagens antes da fabrica@0 daquela vacina, havia se modificado ainda 
mais. Voltou-se para subculturas mais antigas e as vacinas subsequentes deram 
imunizacáo satisfatória, mas, em fins de 1939 e em 1940, outra vez no Estadodo 
Espirito Santo, a vacinacáo se envolveu em dificuldades, esta vez com icterícia 
post-vacinacáo ocorrendo 22 mortes em 1000 casos historiados. Embora tenha 
havido urna distribuicáo irregular de casos de icterícia por areas geograficas, por 
lotes de vacina e ainda com o mesmo lote do vacina, estudos no campo 60 re- 
velaram nenhum fator constante, a náo ser a pr6pria vacina que poderia ser 
responsabilizada por esta irregularidade. Visto que havia referências na litera- 
tura a surtos semelhantes de icterícia após o uso de soro imune do sarampo e 
visto que ictorfcia post-vacinacáo foi observada em algumas pessoas conhecida- 
mente imunes à febre amarela antes da vacinacáo e em outras que continuavam 
náo imunes depois da vacinacáo parece lógico acreditar que o virus da vacina náo 
era responsável pela icterfcia mas que esta provavelmente era associada ao soro 
empregado no preparo da vacina. 0 método de fabrica@0 da vacina foi alterado 
no segundo semestre de 1940 para permitir a omissáo do soro e náo se tem obser- 
vado qualquer icterfcia excepcional nos 347,000 individuos vacinados com a vacina 
do Laboratório do Rio nestes últimos dois anos. Isto, naturalmente, nada prova, 
visto que depois da primeira observa@0 de ictericia post-vacinacáo noBrasil, 
em 1936-37, 1,677,332 pessoas foram vacinadas antes da ocorrência dos casos 
registrados em 193940. Embora o agente etiológico pareca ser um virus de incu- 
bagáo longa, este ainda náo foi isolado nem tem sido possivel produzir a doenca 
experimentalmente em animais. A vacina do Laboratório de Bogotá foi larga- 
mente usada na Colombia e no Perú sem incidente algum; porém, mais de 28,000 
casos de icterícia postvacinapáo, com 62 mortes, seguiram durante o ano atual o 
emprego da vacina do Laboratório de Nova York nas forcas armadas dos Estados 
Unidos da América. 

Em 1941, com urna vacina altamente antigênica, sem soro, que Go esta pro- 
duzindo icterícia, se procedia calmamente à vacinacáo quando apareceram casos 
de encefalite post-vacinacáo em certos grupos vacinados. Esses casos foram 
muito reduzidos quando comparados ao número da indivfduos vacinados e po- 
deriam ter escapado & observa&0 em um programa de vacinacáo em larga escala. 
Das 55,000 pessoas vacinadas na área onde foram feitos estudos mais extensos, 
273 ou meio por cerito, tiveram reacóes excepcionalmente severas; 199 destas pes- 
soas apresentaram sinais de haver sido atingido o sistema nervoso central. Feliz- 
mente 96 se teve conhecimento de um caso fatal. Estudos ulteriores no campo e 
no laboratório parecem indicar que esta encefalite náo foi causada por urna epi- 
demia concorrente nem por urna contaminacáo da vacina, mas por urna modifi- 
capá0 pequena na própria vacina. Depois da mudanca para outra sub-amostra do 
virus 17D para a producáo da vacina, não mais foram observados casos de ence- 
falite. 

. 

Depois dêstes três anos de dificuldades no Brasil, 1939 com a vacina de anti- 
genicidado baixa, 1940 com ictericia post-vacinacáo e 1941 com encefalite post- 
vacinacáo, esperamos que as principais dificuldades da vacina antiamarflica 
tenham sido vencidas. Náo devemos nos esquecer, contudo, que vacinacáo em 
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larga escala depende, em primeiro lugar, da atenua@0 e varia&0 do virus da 
febre amarela. Deve-se continuar observando c.onstantemente afim de evitar 
variacões que náo garantam a producáo de alta imunidade sem perigo. 

Baseados na experiência do passado, náo vemos razáo para abandonar OU 
modificar o programa de imunizacáo em massa de t8das as populacóes expostas B 
febre amarela silvestre e de todos aqueles que precisam viajar nas arcas possivel- 
mente perigosas de febre amarela. No entanto, a vacina no controle de febre 
amarela deve ocupar mais ou menos o mesmo lugar que ocupa a vacina anti-tffica 
no controle da febre tifoide. Assim como nenhuma autoridade sanitaria desejara 
substituir a vacina anti-tffica pelo suprimento de agua pura e mantimentos limpos, 
tambem náo deviamos aceitar a vacina antiamarilica como substituto da erradi- 
car$o do Aedes aegypti. A vacina é urna protecáo individual para a pessoa que 
náo pode ser protegida por medidas mais gerais. 

A durapáo da imunidade após a vacinacáo parece ser bem longa, visto que os 
estudos feitos em soros colhidos em 1941 em pessoas vacinadas em 1937 náo regis- 
traram declfnio apreciavel nos anticorpos titulaveis. 

k Durante os ríltimos quatro anos, foram mantido no Brasil e na Colómbia, 
laboratórios de febre amarela bem equipados com verbas contribuidas pelos 
gov&rnos respectivos e pela Divisáo Sanitaria Internacional da Funda@0 Rocke- 
feller. Ester, laboratórios altamente especializados colaboraram com os paises 
vizinhos no exame de figados, provas de protecáo e previmento de vacinas. 

Estudos de campo durante o quadriênio passado fizeram bastante progresso no 
que diz respeito ao estudo de insetos vetores e hospedeiros vertebrados. Embora 
pareca provável que existam outros, náo ha evidencia definitiva para responsa- 
bilizar insetos, a náo ser os mosquitos, e vertebrados, exceto os primatas. 

Recomendacões.-Já náo existe necessidade hoje de se justificar a viscerotomia, 
as provas de protecáo e a vacinacáo em distritos de mata, pois todos provaram o 
seu valor nestes filtimos anos. l?l preciso, porem, frisar as vantagens de medidas 
anti-estegômicas permanentes em toda as Américas; náo as medidas ideiadas por 
Gorgas e Oswaldo Cruz para eliminar a febre amarela das localidades sob controle 
constante, mas medidas anti-estegomicas modernas que ja provaram o seu valor 
durante urna dbcada, designadas para erradicar a espécie. 0 custo inicial sera 
elevado mas o programa de erradica@0 do aegypti das AmBricas é inteiramente 
exequfvel e futuramente pagara dividendos altos sôbre o capital empregado. 
Visto que a erradicacáo de espécie náo é facil e requer autoridade adequada e 
urna administra+50 meticulosa, a erradica&0 do Aedes aegypti em um programa 
continental poderia ser executada mais rapidamente e com maior êxito pela 
aplica&0 simultanea de medidas por meio de um acbrdo geral internacional, 
adotando orientacáo uniforme e treinamento de pessoal para este servico nos 
paises onde a erradica&0 ja foi aonseguida. 

Nossa recomenda@o para o futuro é apenas urna repeticáo e ligeira ampliacáo 
das recomendapóes de 1938 em que dissemos: 

“Creemos que un programa razonable para el continente puede basarse en 
estas tres medidas: campaña antilarvaria, viscerotomia e vacunacibn. 

“(1) La campaña antilarvaria debe organizarse sobre base permanente en los 
principales puertos y ciudades donde abunde el Aedes aegypti, especialmente en 
las regiones donde existan condiciones adecuadas para la aparición de la fiebre 
amarilla selvatica.” 

Hoje recomendamos que a campanha contra o aegypti seja organizada em todos 
os pontos onde êste mosquito exista afim de erradicar a espécie dêste continente. 

“(2) La viscerotomia debe emplearse en todas las regiones selváticas de los 
paises donde la fiebre amarilla ha sido endemica en tiempos passados con el fin 

. 
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*Por no haberse recibido a tiempo faltzn Ia3 fotografím correspondientes a algunos pafse. 
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de averiguar dónde debe practicarse la vacunación. También puede emplearse la 
viscerotomia en las ciudades que tienen una elevada densidad de aegypti y en las 
cuales no se piensa estabelecer campaña antilarvaria.” 

Com a organizacão dos servicos antilarvhrios acima recomendados, não havera 
necessidade de viscerotomia urbana. 

“(3) La vacunacibn en masa debe emplearse para proteger a los habitantes de 
las regiones expuestas a la fiebre amarilla selvática, para la protección de con- 
glomerados urbanos donde no puede hacerse uso de las medidas antilarvarias y 
para la inmunización de tripulantes y passajeros de naves aéreas y viajeros.” 

Com um programa de erradicacáo de Aedes aegypti, 60 haverá necessidade de 
vacinapáo geral urbana. 

Havera quem se oponha a urna campanha continental para a erradicacáo de 
aegypti, alegando seu custo desproporciona1 e as maiores vantagens imediatas a 
serem obtidas usando a mesma quantia em outros problemas de saúde. Estes 
críticos deveriam consultar a historia das medidas anticulicidianas no Brasil, e 
especialmente aqui na bela cidade do Rio de Janeiro. Depois da campanha 
vitoriosa de Oswaldo Cruz, de 1903 a 1908, todo o Brasil meridional esteve pratica- 
mente livre da febre amarela por duas décadas, e as medidas dispendiosas anties- 
tegbmicas, foram abandonadas em favor de problemas sanitarios mais urgentes. 
Com o reaparecimento da febre amarela em 1928, Fraga teve que despender 
grande esforco durante quinze meses para organizar um pessoal de des mil homens 
ate que a doenca pudesse ser controlada novamente. Durante dois anos e meio, 

Resumo das casas encontradas com focos de Aegypti antes e durante os trabalhos 
de erradicão de espBcie 

Portos brasileiros 

. 

. 

. 

Mansus. ....................... 63,574 
Bdem .......................... 159,088 
sáo Lui5 ....................... 63,617 
Terezina. ...................... 40,248 
ParnAba ....................... 21,395 
Fortaleza ...................... 122,273 
N&d .......................... 50,630 
Mao$u .......................... 7,469 
JOBO Pesaos (Pardba). ........ 74,134 
Cabedelo ....................... 6,322 
Recife. ........................ 333,600 
Blmceió ... :. .................... 74,723 
Penedo. ........................ 12,559 
Araoajú ....................... 51,561 
Salvador (bafa). ............... 256,166 
Ilhks .......................... 19,035 
Vitiria ......................... 61,635 
Niterai-S. Gonpalo ............. 193,449 
Distrito Federal ................ 1,787,440 
SSntUS. ........................ 143,351 
Florian6polis ................... 33,680 

Total ......................... 3,674,949 

N’ 
sproxi- 
mado 

de câsw 

13,763 
32,405 
12,327 
9,650 
5,620 

28,206 
12,501 
1,966 

12,645 
1,704 

76,684 
20,765 
3,970 

13,274 
58,252 
4,985 

13,586 
45,632 

383,713 
27,612 
6,257 

784,607 

l- Casas com focos de sedes (stegomyia) ae,mpti 

Anterior & 
erradica&o da 

eSpki.5 

- 
I 

- 
1933 
1932 
1931 
1932 
1933 
1931 
1931 
1931 
1931 
1932 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1932 
1932 
1935 
1936 
- 
- 

- 

-- - 
6,744 6 
3,033 4 
8,753 0 
7,832 0 
1,245 0 

11,086 11 
20,720 0 
1,519 1 

106 0 
427 0 

20,085 0 
15,345 0 
1,283 0 

442 4 
12,901 2 
9,598 0 
5,996 0 

12,891 0 
899 1 
190 0 
152 3 

141,247 
-- 

- 

- 
32 

- 

Durante os trahalhos de 

- 
1933 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

- 

4 
- 
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mais de dez milhões de dólares foram despendidos, quantia mais do que suficiente 
para custear um programa de erradica@0 nos próximos dez anos em todo o Brasil, 
caso fosse necessário período táo longo. 0 Brasil não tolerar6 novamente o 
descuido das medidas antiestegbmicas e com prazer se empenha na erradicacão 
da espécie. 

LA POLIOMIELITIS EN CUBA 

Por el Dr. ALBERTO RECIO 

Director de Xalubridad 

En el año de 1941 ocurrieron 10 casos de poliomielitis en todo el 
territorio nacional de la República de Cuba. 

En el mes de enero del año actual (1942) se registraron en Cuba dos 
casos de poliomielitis: uno en la Habana y otro en Palma Soriano, 
Oriente; en febrero: un solo caso en Oriente; en marzo: dos en la Habana 
y uno en las Villas; y en abril: uno en la Habana, uno en las Villas y 
uno en Oriente. 

En el mes de mayo es cuando comienza el brote actua1 con 12 casos 
en Banes, Oriente, apareciendo casos hasta el número de 23 en las otras 
provincias con excepción de Camagüey. En junio y julio se intensifica 
en las provincias de Habana (248 casos) y de Oriente (127 casos). 

En julio también alcanza la enfermedad la provincia de Camagüey, 
iniciándose el brote con 10 casos en Ciego de Avila. 

En agosto y septiembre comienza la declinación en Oriente y en 
septiembre se intensifica en la Habana. 

Si atendemos al orden cronológico de los casos por provincias, tendre- 
mos que considerar a Oriente y la Habana como puntos de partida, 
siguiendo después las Villas, Matanzas, Pinar del Río y por ultimo 
Camagüey 

A la hora actual (octubre 16) la enfermedad se halla diseminada en 
todo el territorio nacional y el número de casos conocidos alcanza la 
cifra de 429, según se expresa en el cuadro siguiente. 

En este mismo cuadro es de notar que la provincia más afectada, 
teniendo en cuenta el número de habitantes ha sido la de Matanzas con 
morbilidad de 12.22 por 100,000 habitantes, siguiendo Oriente con 
11.69, y la menos afectada, las Villas, con 3.84. 

La mortalidad máxima ha correspondido a Oriente, donde alcanza 
la cifra a 16.55% de los casos y la mínima en las Villas, donde hasta el 
presente no se ha observado defunción alguna entre los 37 casos regis- 
trados. 


