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A v ALIAçÃO LONGITUDINAL DO NívEL DE IgG PARA PUSMODIUM
FALCIPARUM EIOU PUSMODWM VIVAX NA POPULAÇÃO DA SERRA DO NAVIO,
AMAPÁ. Póvoa, M. M., SantaRosa, E. P., Nascimento,J. M. e Oliveira, S. G. Instituto
Evandro Chagas,FNS, Belém.
Com o objetivo de conhecero nível de anticorposcontra formas sanguíneasde P. falcíparom
(Pf) e P. vivax (Pv) na populaçãode Serra do Navio, área livre de transmissãode malária há
mais de 20 anos, sorosde mesmosindivíduos (n= 260) foram obtidos anualmente,
durante
3 anos (1989-1991)e testadospor imunufluorescênciaindireta (IFI), usandoantígenoobtido de
cepasda RegiãoAmazônica. Todasas lâminasforam negativaspara malária e não foi observado
aumentode baço em nenhumdos indivíduos. A positividade por IFI para pf (12,3% -32/260)'
foi maior do que para Pv (3,8% -10/260). Para pf foram positivos: 19/32 (59,4 %) em uma
única amostra, 12/32 (37.5 %) em duas, e 1/32 (3.1 %) nas 3 amostras, e para Pv foram
positivos: 8/10 (80 %) em única amostra,2/10 (20 %) em duas, e nenhumnas 3 amostras.Foi
demonstradacorrelaçãoentre a detecçãode anticorposcontra pf e história pregressade malária
(p < 0.05). O mesmojá não se verificou nos casosde Pv. Os que disseramter tido malária no
passado,referiram-nahá mais de 10 anos,o que sugereque seusanticorpospersistempor longo
período. Para ambas as espéciesde plasmódio a positividade concentrou-seem indivíduos
maiores de 14 anos. Também foi observadarelação entre a idade e a prevalênciade títulos
elevados. Somente um indivíduo de 9 anos apresentoutítulo de 1:160 para pf, tendo sido
negativo para Pv. Não tinha história de malária, nem de qualquer outra doençaque pudesse
produzir reaçãocruzada.
Aooio: ICOMI S.A.. IEC-FNS. TDR-WHO (ID 870Z84)
-~~~~
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TERMONEBULIZACÃQ
NO CONTROLE
DE SURTODE MALARIAEM AREA INDIGENADA AMAZôNIA. Nelson F.
Fé, Flávio A. Fé, Ademir R. L. Soares, Rômulo C. S. Moura -Instituto
de Medicina Tropical de Manaus.
Nebulização espacial de inseticida
tem sido
concentrações humanas, mas foi pouco avaliada

mais recomendada para o controle
da malária em grandes
em áreas indígenas da Amazônia, onde é grande a dispersão

populacional.
Visando avaliar a eficácia da termonebulização e de 3 novos modelos de termonebulizadores
no controle de um surto de malária na área indígena Waimiri-Atroari,
realizou-se
2 ciclos com ICON-FOG
5CE, utilizando-se
máquinas tira-colo
Dyna-fog-Trailblasei,
Dyna-fog-Golden Eagle XL, e Dyna-fog-Back
Pack (Curtis Dyna-Products Corporation).
Cada ciclo consistiu em 2 aplicações diárias
por trinta
minutos
às 5 e 18 horas, por 3 dias consecutivos com intervalo de 7 dias. A aplicação foi feita em círculos de 50
metros de raio em volta das habitações em 6 localidades,
e avaliados através da captura de alados com
isca humana e registro

dos casos de malária antes,

durante

e após os ciclos.

Antes do 12 ciclo

foram

capturados 110 mosquitos em 36 horas (densidade média de 3,1 mosquitos/homem-hora). Destes, 59 (53,6%)
eram anofelínos,
com predominio de A.medioDUnctatus e 7 (11,9%) A.darlingi.
Só houve transmissão de
malária nas 3 aldeias de maior densidade de mosquitos e as únicas com presença do A.darlingi.
Durante e
após a aplicação do inseticida,
nenhumoutro mosquito foi capturado num total de 147 horas de captura.
Antes, havia-se registrado 26 casos de malária, durante ocorreram mais 55 casos e, até 40 dias após,
houve apenas mais 1 caso. Estes dados sugerem que a termonubulização com piretróide
é eficaz para reduzir
a densidade de mosquitos e controlar
surtos de malária em áreas indígenas, e que os equipamentos
utilizados

são adequados para este tipo de ação em áreas rurais

da Amazônia.
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