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INTRODUÇÃO
A existência
existência da oncoceroose
oncoceroose no Brasil
Brasil é de <:onhecimento
<:onhecimellto h~m
ht:m
A
recente. O primeiro
primeiro caso
caso foi encontrado
encontrado em 1967,
1967, por BearLoli
BearLoli c:t
recente.
c.:t
al., (1) na cidade
cidade de Campinas,
Campinas, Estado
Estado de São
São Paulo.
Paulo. A paciente
paciente uma criança
criança de 3 anos,
anos, filha
fiTha de um missionário
missionário americano
americano -pro-prouma
cedia, no entanto,
entanto, do Território
Território Federal
Federal de
de Roraima,
Roraima, ondt"
ondt" nd4ilind4llicedia,
rira a doença,
doença, em algum
algum ponto
ponto da serra
Parilna.
rira
serra do Paruna.
acIlado de novos
nOvos casos,
casos, oriundos
oriundos também
também do extremo
extremo Nl>l.ll~
O acIIado
N()lil~
Brasil, a partir
partir de 1970,
1970, por Momes
Moraes & Dias
Dias (1972)
(1972) (4) e MoModo Brasil,
mes & Chaves
Chaves (1974)
(1974) (6), todos
todos em
em missionanrts
missionanrts estrangeira'!
estrangeira'! qu"
C}U"
raes
viviam entre
entre índios
índios do grupo
grupo Yanomama,
Yanomama, \lnicos
\lnicos habitantes
habitantes da reviviam
gião, veio
veio mostrar
mostrar que a oncocercose
oncocercose devetia
deveria ser endêmica
endêmica nestl'
nestl'
gião,
grupo, provavelmente
provavelmente já afetando
afetando a maior
maior parte
parte de suas
suas aldeias
aldeias ou
grupo,

malocas.
Confirmando essa
essa hipótese,
hipótese, Moraes
Moraes et aI. (1974)
(1974) (5), no rio To.
Confirmando
ototobi, um afluente
afluente do rio Demini,
Demini, Estado
Estado do Amazonas,
Amazonas, observaram
observaram
ototobi,
microfilárias de O. VO1V1llu$
volV111us nal
nal pelf;
pel~ de 57
57 (62,6~'o)
(62,6~'o) índios
índios Y,"I'\
Y."")
microfilárias
mama, dentre
dentre 91 examinados.
examinados. Outras
Outras invt"stigaçõcs.
invE'stigaçõcs, 1evndas
1evadas a cahn
cahn
mama,
.Inatltut.o
.Inatltut.o

Par'.
Pari.

Ev;wdro Chllglla.
ChlLgM.PundaçAo
PundaçAo6erv1çoe
6ervlçcwcie
de saúde
saúde Pública.
Pública. Helem
HelemdO
dO
Ev.wdro

..InaUtuto
Oswaldo Cruz,
Cruz, Pundaçlo
Pundaçlo
C8waldo Cruz.
Cruz. RIo
RIo de
de JIWle1ro,
Ja.Ilelro, R.,j
H..J
..InaUtuto
Oswaldo
c.waldo
...Superlntend~ncla
da Campanhas
Campanhas de
de Saúde
Saúde (SUCAM).
(SUCAM). Wnlatjr1o
Mln..t~r1o da
da SILUda.
sa.uaa.
...Superlntend~ncla
da

Bruma. D.I".
D.r.
Brunia.
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posteriornlente ~m vários ponto~ do ternt6rio YalJOmam.l,revelaranl
entretanto que nem todo o grupo estava afetado, (,:omosuposto a
princípio. As maiores taxas de infestação parecem Ocorrer nas aldeías localizadas na parte montanhosa mais próxima da fronteira
de Brasil com a Venezuela. O me"mo fato, aliás, tem sido observado nos Yanomama do lado venezuelano: a prevalência diminui
à medida que cresce a distância das aldeias para a serra do Parima,
no limite entre os dois países (Rassi, 1975) (17). Não são claras ainda
as razões desse comportamento da endemia.
OS tNDIOS YANOMAMA
O grupo Yanomama compreende mais de 15.000 indígenas, distribuídos esparsamente pelo Brasil e Venezuela, em aldeias ou malocas que têm em média 100 a 150 indivíduos. No lado brasileiro
vivem, segundo as estimativas mais recentes, cerca de 5 a 6 mil
índios, cujas rnalocas podem ser encontradas em uma larga faixa,
ao longo da fronteira, que abrange os rios Cauabori, Marauiá, Marari
(afluente do Padauari), Toototobi e Mapulaú (afluentes do Dt"lOini)
-no Norte do Estado do Amazonas -e os rios Parima, Auaris,
Uraricaá e partes altas do Catrimâni, Mucajaí e Uraricoera -na
metade ocidental do Território de Roraima (Fig. 1). Na Vene,
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Fig. 1 -Mapa do extremo Norte do Brasil. A linha pontilhada marca o limite aproximado do território Yanomama.

.\fório
,Vário A.P.

Moraes e Cols.

75

:i.ut:la habitam mais de 10.000 desses indígenas, t:.m uldei&l~ qUl'
se espalliam pelo alto Orinoco e seus afluentes (Padamo, Oclimo,
Manaviche. Mavaca e Ugueto). pelo Siapo e partes altas do'i rios
Ventuari, Erebatoj Caura e Merevari.
Calcula-se em quase 200.000 km2 a área hoje ocupada por todo
o grupo. Seu território se superpõe em parte ao dos Makiritare,
principalmente na Venezuela.
Os Yanomama conservam ainda um elevudo gruu de isolamento, mercê da dificuldade de acesso aos locais onde residem.
Somente há pouco teJnpo -quinzt: anos, no máximo --passaram
eles a ter contato sistemático com o:; brancos, represelltados por
missionários das missões Novas Tribos do Brasil e Evangélica da
AmazÔnia, e padres da Ordem S~lesiana
De acordo com Migliazza (1967) (3), distinguem-se no grupo ou
família lingüística Yanomama quatro língua$ ou ~ubgrupos. il aber:
1) subgrupo Yanomam ou Yanomami, com aldeias junto aos rios
Parima, alto Mucajai, Tsiboraú. Lobo D' Almada, Toototobi, Mapulaú, Cunha Vilar, Taraú, alto Padauari, alto Marauiá, Maturacá
e alto Cauabori -no
Brasil -.e rios Siapo. alto Orinoco. Orinoquito, Manaviche, Ocamo. Padamo e Mavaca -na
Venezuela.
Possui mais de 10.000 indivíduos e 3 ou 4 dialetos; 2) subgrupo
Sanumá ou Sanemá, que se distribui por um territ6rio que compreende os rios Auaris e Aracaçá. no Brasil, e os rios Emecuni.
Merevari, Canaracuni (afluente do Caura), alto Erebato e alto Ventuari, na Venezuela. Seu nÚmero é estimado atualmente em mais
de 4.000 índios. Esta língua tem pelo menos dois dialetos: o do
Rio Auaris e o do rio Aracaçá. Os Sanumá do rio Auaris vivem junto
aos Makiritare (da família Karib) e deles sofrem uma influência
muito grande; 3) subgrupo Ninam, com um pequeno nÚmero de
indivíduos, cerca de 500, encontrados nos rios Uraricaá, médio
Mucajaí e alto Parágua. este na Venezuela. Os dos rios Parágua t:
Uraricaá falam o dialeto Xiriana e os do médio Mucajaí, o dialeto
Xirixana; 4) subgrupo Yainoma, também com um nt'unero reduzido
de indígenas. que falam dois dialetos: o primeiro compreende cerea
de 200 falantes, dos rias Apiaú e médio Ajarani. e o segundo, com
um número de falantes um pouco maior. é formado pelos habitantes do alto rio Ajarani e médio Catrimâni. Para alguns estudiosos
da língua Yanomama (Borgman, 1977) (2), os índios do rio Catrimâni pertenceriam ao subgrupo Yanomam.
A AREA ENDr.MICA

BRASILEIRA

Investigações levadas a efeito, até agora, por Moraes et al.
(1974) (5,7,8), Moraes & Chaves (1974) (6) e Rassi et aI.
( 1976) ( 18), em localidades acessíveis dentro do tenitório Yan()-
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mama -rios Toototobi, Auaris, Uraricoera, Mucajaí e Catrimâni, e
serra dos Surucucus -revelaram o seguinte:
Rio Toototobi: o local onde está a missão (Novas Tribos do
Brasil) fica a 180 metros de altitude e aí existem várias aldeias
intlígenas do subgrupo Yanomamo Em um inquérito realizado em
1.973-o primeiro que se fez na região dos Yanomama -, por Moraes et aI. (1974) (5), encontrou-se um índice de infesmção de 62,670
em 91 indígen..'\sadultos submetidos a exame (biópsia da região
escapular) o Outro inquérito, levado a cabo ainda por Moraes et al.
(1976) (9), três anos depois, compreendendo 97 indígenas, dos quais
70 haviam feito parte do primeiro inquérito, mostrou, entret;mto,
um índice de 91,7%. Essa diferença não foi interpretada como crescimento da endemia, pois, ua nova pesquisa, duas biópsias eram
retiradas de c:ada indivíduo: uma da região et;c,lpuhlf e outro:! d.)
uma das nádegas. Conforme se observou então, as microfilárias de
00 volvulus predominam na parte inferior do corpo dos indígenas
atacados: para 58 ca"os em que as microfilárius apareceram em
maior quantidade na biópsia das nádegas, apeõlas 2) Jnostraram o
contrário. O número médio de microfilárias por mili;"fJ"umnde pele
foi igual a 14 nas biópsias das nádegas, e igual a 5 apenas nas
biópsias da região escapular. Sem dúvida, o aumcn'o no índice
te"e como causa principal a biópsia das nádegas"
QUADRO I
PESQUISA DE MICROFILARIAS DE ONCHOCERCAVOLVULUS EM [NDIOS
DO RIO TOOTOTOBI, BRASIL, POR GRUPO ETARIO E SEXO (1976)
HOMENS

Idade
15 -19
20 -29
30 -39
40 -49
50 e +
Total

Exam.
11
17
10
9
5
52

MULHERES

Poslt. % Exam.
10
90,9 11
14
82,3 17
8
80,0
9
8
88,8
5
5 100,0
3
45
86,S 45

Poslt.
11
16
9
5
3
44

TOTAL

% Exam.
100,0 22
94,1 34
100,0 19
100,0 14
100,0
8
97,7 97

Poslt.
21
30
17
13
8
89

%
95,4
88,2
89,4
92,8
100,0
91,7

Como se vê no Quadro I. antes dos 20 anos m(Ús de 90'70 dos
indivÍduo~ já estão afetados. Na verdade, o índice de infestação
deve ser maior do que o referido, pois três índios -positivos
no
primeiro inquérito -haviam
feito tratamento pela suramina e m'~~traram-se negativos em 1976.
Os resultados do rio Toototobi podem ser considerados como
representativos da região de todo o alto rio Demini.
Com efeito,
em 1974, por ocasião de uma epidemia de malária entre os índios
do rio Mapulaú, vários se dirigiram,
em busca de tratamento, à
missão do Toototobi, onde 13 foram biopsiados. Apesar d~ s6 'a
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biÓp~iü da região e~capular ter sido usada, 10 (76%) upresentnraln
microfilárias na pele.
Serra dos Surucucus: o posto da missão aí existente fi<:a em
um pequeno vale, a 800 meb'os de altitude. Diversus tribos (Clldól
aldeia representa uma tribo e tem um nome diferente) vivem em
tomo do mesmo, Em 1973, examinaram-se 51 .índios pertenccntes
às seguintes tribos: Aikamleri, Koam~iteri, Parllfuri, Xamokremoteri, Ximwuteri e Xinamoteri (Moraes & Cllaves, 1974) (7). O índice
de infestação foi de 470;0,bem mais baixo do q~e o encontrado DO
rio Toototobi. Recentemente, contudo, Moraes & Shelley (1977) (14)
puderam reexaminar, agora com o emprego das duas biópsins, 18 índios Aikamteri, quase o mesmo número examinado Ijnl 1973. A t.Ui
de infestação subiu de 46,6%, do inquérito anterior na me~ma tribo,
pala 95%, aproximadamente.
Rio Auaris: o posto da missão fica à .margem do rio, a 670
metros de altitude. Perto do mesmo há uma aldeia de índios Ma)'Ongong, do grupo Makiritl\rl'. Este grupo vive quase todo na Vell~.
zuela e a aldeia do rio Auaris talvez seja a úni~ existente DO
Brasil. Outras aldeias localizadas nus imediações do po~tu pertl:ncem todas ao subgrupo Sanuma.
Ras~iet alo (1976) (18), neste local, em 1974, enconb'arum 2.SÍndios oom miorofilárias em 102 examinados (Sanumá e Mayongong).
A taxa de infestação (24,50;0)não foi entretanto confim1ada por Moraes et alo (1977) (12). em uma nova pesquisa feita ~ 1978. Apesar
do uso das duas biópsias, o índice atingiu sonlente u 190;0' M.(;{ofilárias de Manso116llaozzardi existentes 110sangue dos indíg~~
do rio Auaris -os únicos, até ngora, em todo o território Yanom.tnliL
a apresentarem esta filária -foram responsabili2adaspela diferença.
ConfoIme demonstranun Moraes et alo (1976) (10) e Morae~ (1976),
(11), as microfilárias de M. ozwrdi, que circulam no sangue, podt:m
também ser enconb'adasnas preparações de pele usadas para o diagu6stico da oncocerc.'OSc.
Por uma falha na identificaçil.o dus mt:smu~,
já foi a oncocercose assinalada no alto rio Solimõe~ e nu alto rio
Negro, enb'e índios Tikuna e Maku, nos quais posterioImente se
(;onfirmou apenas o parasitismo por M. ozzardi,
Rio Catrimdni: o posto local (Misssão da Consolata) pertence
à Ordem Salesiana e fica à margem esquerda do rio, a uma é1ltitudt:
de m metros, O índice de infestação foi aqui de 51,4%, em um
inquérito, realizado por Morae~ et alo (1977) (13) (com o emprego da
dupla bi6psia) , que envolveu 70 índios. Apenas 29, no entanto,
pertenciam à tribo Wakathauteri, da aldeia ligada à nussãoj os ue~ais eram todos visitantes. Entre os Wakathauteri, somente2 (6,8%)
estavam infestados por O. volvulus. Os visitantes apresentaram ~dices muito mais elevados, principalmente aqueles oriundos dos rios
Lobo D'Almada e Jundiá (100% em 11 índios) e alto Mucajaí
(79,1% em 24).
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Rio Mucajaí: à margem esquerda do médio rio Mucajaí, em wn
local próximo à cachoeira dos lndios, fica um posto da Missão
Evangélica da Amazônia. A altitude nes5e ponto é de 200 metros,
aproximadamente. Em torno da missão vive uma tribo do 'subgrupo Ninam, chamado Porapateri. Um primeiro inquérito (Moraes,
1974) (8), mostrou que apenas 4 índios, em 108 examinados, tin11am
microfilárias de O. volvulus na pele. E o:; quatro eram todos visitantes: três da tribo Malaxiteri (do alto rio Mucajaí) e um da tribo
Parimiteri (do rio Uraricoera). Outro inquérito, mais recente, feito
por Moraes et aI. (1977) (13), com a dupla biópsia, confirmou o resultado anterior: o índice de infestação foi de 10,30;0devido em grandJ
parte à presença de 4 visitantes Malaxiteri, dois quais três cOm
microfilárias de O. volvulus.
Rio Uraricoera: um posta chamado Parimiú, ,.da Missão Evangélica da Amazônia, está em fase de instalação rJa margem direit;l
deste rio. O local dista cerca de 260 quilômetros de Boa Vista e'
sua altitude é de 300 metros. Os índios que vivem ao seu redor,
do subgrupo Yanarnam, pertencem à tribo Parimiteri. Em 1974, par
causa do indígena desta tribo encontrado positivo no rio Mucajaí,
examinaram-se mais 60 Parimiteri, que então viviam no chamado
pO1itovelho de Uaicá, acima de Parimiú, no rio '(Jraricoera. O exame
constou de uma única biópsia e nenhum outro índio na tribo ap;1receu infestado.
Em 1977, nova pesquisa (Moraes & Shelley, 1977) (14) teve lugar
em duas aldeias Parimiteri. Na primeira, junto à missão, apena:l
um índio dentre 23 submetidos às duas biópsias estava infestado
por O. volvulus. Na segunda, à margem d~ um pequeno afluente,
entre Parimiú c Uaicá, a taxa de infestação foi maior (230;0)' em
26 índios adultos que aí residem.
LESOES CUTANEAS E OCULARES NOS FOCOS BRASILEIROS
O único estudo clínica existente, sobre lesões (;utâneas e oculares determinadas nos Yanomama por O. volvulus, foi o realizado
em fevereiro de 1976, por uma equipe do Ministério da Saúde (Moraes et al., 1976) (9), na área do rio Toototobi.
Em um total de 96 índios examinados, 36 (37,5%) apresentavam nódulos. Entre esses36 havia 4 cujas biópsias se mantiveram
sempre negativas. Um deles tinha feito tratamento pela suramina,
em Manaus, cerca de um ano antes, e em outro, o emprego de
simulídeos, com as devidas restrições ao método, acabou revelando
as microfiJárins.
Considerando todos aqueles positivos nas biópsias -88
ao
todo -, vê-se que apenas 36,3% dos índios Com microfilárias na
pele são portadores de nódulos. No total, foram encontrados 52
nódulos, de localização seguinte: 33 na cabeça (63,5%), 1 no dorso
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1,9«;~). 1 na nádega <1,9~é), 5 na regiãO"sacra (9,60;0)' 8 na região do cóccix (15,40;0) e 4 em outras localizações (7,77<:).
Embora os nódulos predominem na c"bcça, 6 lla parte inf\)rior do corpo yuc ~s mi<:rofilárias silo mllis abundantes. Devc.~e
not;lr, porém, que nódulos situado~ profundamente pa'sam muitas
vezes despercebidos, mesmo à palpação. Uma localização interessante, de reconhecimento difícil, é na extremidade inferior do cóccix.
junto ao ânus.
Não houve relaçrto entre a pre~ença dos nódulos e a distribulç;1o
(; quantidade de microfilárias na pele. tndios com um grande número de microfilárias não apresentavam nódulos; outros, exibindo
estas lesões, ti~a.m uma densidade relativamente baixa na pele.
Quanto à idade; a maioria dos indivíduos com nódulos (000;0) se
!õituava nas faixas etá$s acima de 30 anos.
Entre as manifestações cutâneas atribuíveis às microfilária~ de
O. volvulus, as mais freqüentes compreendi.'1mperda da elasticidade
e enrugamento da pele -11 qual se mostra como que envelhecida
-no dorso, nádegas e coxas. Sua localização, ao contrário dos nódulos, está de acordo com a distribuição das microfilárias no tegu-'
mento. Em casos extremos, o local adquire um aspecto interps!iant~
de "pele de ~áurio" (Fig. 2).
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~r IIlg de pele, respectivamente, nas biópsias do ombro e da nádega. E~te caso apresentava ceratite csc~erosantee sinéquias posteriores em ambos os olhos.
&n 26 indígenas. dos quais 2 negativos para microfilárias, opacidad.es existiam nas córneas. com 1 mm aproximadamente de diâ;.
metro. sem redução da acuidade visual. As nubéculas de wn dos
negativos poderiam ser atribuídas a traumatismosj no outro, entretanto, uma índia de 22 anos. eram elas semelhantes àquelas vistas
nos casos positivos.. Assinale-se que esta índia, com 2 nódulo~ na
f:abc:ça. fora também negativa em 1973. Não houve relação entre
a presença de opacidade~ corneanas e nódulos do couro cabeludo
nos casos positivos. Também não se verificou relação entre ceratite e predominância de microfilárais na parte superior do corpo.
Ao contrário. predominavam elas na parte inferior, em quase tOdos
os casos com lesões ocudares.
VETORES DE O. VOLVULUS NO BRASIL
De acordo com Rassi et alo (1974) (16). ao cada wn dos três principais focos da área endêmica há uma espécie diferente de simulídeo antropofllico que predomina nitidamente sobre a~ outras. Na
área do rio Auaris. a espécie pred(Xninante é Simulium pintoi D' Andretta &: D' Andretta 1946; na serra dos SW11CUCUS
predomina Simullum incnJStatum Lutz 1910. e no rio Toototobi. a única espécie
encontrada a picar O homem foi Simulium amozonicum Coeldi 1905.
Formas evolutivas (salsichóides) de filárias puderam ser observadas apenas em S. amazonícu~ numa proporção aliás muito baixa:
7 fêmeas positivas (0,75%) em 992 submetidas à dissecção (Rassi

et al.. 1975).
Infelizmente. há muita incerteza a respeito da espécie Simulium amazonicum. a qual, por outro lado. parece ter uma larga distribuição em toda a bacia amazÔnica. A fêmea foi descrita por
Goeldi. em 1905, de modo incOmpleto. em material que lhe havi~.
sido remetido dos rios Solimões e Puros por A. Ducke e J. Huber.
respectivamente. No trabalho original não há referência apupas.
Presume~se que os tipos da espécie tenham sido depositados no
Museu Goeldi. 00l Belém do Pará, na época dirigido pelo próprio
Coeldi Uma busca nas coleções do Museu. entretanto, resultou
infrutífera.
Tendo descoberto o local de captura dos espécimesprovenientes
do rio Putus -uma lagoa perto da cidade de Boca do Acre. Amazonas -Shelley et aI. (1977) (19). recentemente, fizeram a descriç1o
completa da fêmea de S. ama.wnicum e apontaram sua grande semelhança com as fêmeas das espécies S. sanguineum Knab 1915 e S.
tallaferoae Ramirez Perez 1971. ~ provável que uma das duas venha
a cair em sinonímia de S. amazonicum. quando os estádios imaturos
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O exame oftalmológico, em 92 índios (86 positivo~ t: 6 negativos), mostrou que 58 dentre os positivos e 4 aentre os negativos
nenhuma lesão apresentavam.Cegueira de um ou de ambos os
olhos foi encontradaapenasem 3 indivíduos -2 do sexomasculinQ
e 1 do feminino. Neste último, com um número de microfilárias
na derme muito baixo -inferior a uma por mg de pele -a oncacercosepôde ser excluída como causa. Nos demais,as lesõespoderiam ser atribuídas a O. volvulus. Um deles, bastanteidoso, com
ceratite esclerosanteno olho D, e uveíte anterior e cntarata senil
no olho E, tinha uma densidadeapenasum pouco acima da média.
O outro, cegodos dois olhos,apesarde novo (33 anos) estavainten~amenteinfestado, tendo sido encontradas40 e 100 microfilárias
desta última forem melhor conhecidos.Al~ disso, espécimesde
S. amazonicum.coletadosem diferentespartes da Amazôniabrasileira, mostram pequenasvariaçõesno desenhodo escudo,o suficiente para indicar...aE:xistênciatalvez de um complexode espécies,
tal como foi assinaladona Africa para S. damoosume S. neavei.
Os trabalhos de Shelley (não publicados), feitos a partir de
1976. mostraram que 4 espéciesde simulídeos-três antrop6filas
e uma zoófila -podem sercapturadasno rio Toototobi. Elas inicia1mente receberamas denominaçõesde Simulium sp Ao B, C e D,
por causada identificaçãoincerta. Mais tarde, porém, foram assim
reconhecidas:
Simulium sp A: Simulium amazonicull&Goeldi 1905 ou _Sim"liurn
sanguineumKnab 1915.
Simuliun&sp B: Simulium pintoi D' Andretta & D' Andretta 1946ou
Simulium guianenseWise 1911.
Simulium $P C: Simulium exiguum Roubaud 1900.
Simulium sp D: zoófila, provavehnenteSimulium quadrifidum Lutz
1917.
Das três espéciesantropófilas,S. a,nazonicumou S. sanguineUJR
predomina durante o ano todo e apresentauma taxa de infestação
(formas salsichóides)de 0,5'70' S. exiguum é a segundaespécie
mais comum,apesarde muito menosfreqüente; seuíndice de infestação por larvas sals,icll6ides
foi de 1,9% em 202 fêmeasdissec.'ldas.
S. pintoi ou S. guiane~. emborapresentetambém dumnte todo o
ano, é acllado sempreem quantidadepequena.
No rio Auaris, quatro espéciesantrop6filas foram capturadas:
S. pintoi 011S. guianense.S. incrustatum,S. amazonicumou S. sanguineum e JIlai5 Simulit'm fulvinotum Cerqueira & Nunes de MeIo
1968. Há uma variação anualgrandeno númerode indivíduos para
cada espécie. O índice de infestação para S. incnlStatum foi de
1,3% em 238fêmeasdissecadas.Comoas duasfilárias -M. OZUIrdi
e O. volvulus -existem nos fidios do rio Auaris, torna-seinteres.:
iante a determinaçãodo vetor de cada uma.
S. amazonicumou S. sanguineumé a única espécieantropófila
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uchada nos rios Catrimâni, Mucajaí e Uraricoera. Não há explicaçâo
para o fato de ser ela, por exemplo, tão abundante no rio Catrimâni
-a incid~ncia de ataq~e, em janei;o .de 1977, atingiu a 2.669 por
homem/dIa -e ser baIXa a prevalenCla da oncocercose nos Waka~
thauteri. O mesmo acontece entre os Porapateri do rio Mucajaí, nos
quais é mínimo o índice de infestação por O. volvulus. Essa discre..
pância reforça a hipótese de haver em S. amazonicum ou S. sanguineum um completo de espécies.
COMENTÁRIOS
A região onde habitam os Yanomama, de difícil acesso, tem sido
o maior obstáculo a um estudo melhor dDs focos brasileiros de
oncocercose. A floresta densa e os rios cheios de perigosas cachoeiras fazem com que o meio mais prático de transporte na área
seja o avião, graças às pequenas pistas abertas na floresta, junto às
missões, algumas com a ajuda dos próprios índios. r. claro que
isso não só encarece as pesquisas COmotem limitado em demasia
as áreas de trabalho.

.i

As comunidades Yanomama são bastante primitivas e mantêm
ainda um alto grau de isolamento. 1\ quebra desse isolamento poderá representar um grave perigo para a região, face à possibilidade de dissseminação da oncocercose. Dois fatos recentes, aliás,
vieram mostrar que dificilmente ele será mantido ainda por muito
tempo e, dessemodo, apesar da pequena expressão atual da doença,
as medidas já tomadas para o controle da mesma, pelo Ministério
da Saúde, se justificam plenamente. Um deles foi a construção da Rodovia Perimetral Norte, cujo trecho entre a cidade de Caracaraí e
o rio Padauari, além de atravessar território Yanomama (a missão
da Consolata, no rio Catrimâni, ficou a três quilÔmetros do leito
da estrada), vai passar em seu Km 1.650 (ponto em que cruza o
rio Demini) a cerca de 100 quilÔmetros do rio Mapulaú e 150 do
rio Toototobi, dois grandes focos da doença. O segundo fato surgiu
com o descobrimento de importantes jazidas de cassiterita na serra
dos Surucucus. Apesar da região ser de acesso extremamente difícil, o valor do minério fez oom que uma companlúa de mineração
enviasse ao local, em 1976, cerca de 400 garimpeiros, os quais mantiveram contato com os nativos por alguns meses, até que uma luta,
da qual saiu ferido o chefe de uma das tribos além de vários garim..
peiros, levou as autoridades a determinarem a saída de todos os
estranhos da região. Se alguns deles se infestaram -o que é provável, pelos altos índices referidos nos indígenas e o fato de estarem já parasitados todos os missionários mais antigos do rio Toototobi e da serra dos Surucucus -ao se estabelecerem em outro local,
desde que aí exista o vetor apropriado, poderão servir muito bem
de ponto de partida para novos focos de oncoceroose. Medidas po-
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deriam ~er to1J1&idal
n.. área, vi~a.udo 4) (,'Outrol~da entrada ~ saída
de pessoas, a fim de impedir.se a fOrnlação desses focos secundários, mas isso seria, é 6bvio, extremamentc difícil.
Com o resultado da~ investigações até agora )ev,lda~ Ai efeitl).
no Norte c.loAmazorul$ ~ no Território de Rorainlu, chegou-se à conclusão de c.lue 11oncocercose, além de ocorrer upen~ DO gupo
YanomaDl~ (invl:$tjgaçõe~ em outr~ grupo~, não referidas neste
trabalho, especialmente na região do i11torio Negro, falhar.lm em
revelar O. volvultl$), parcce estar confinada à ZOM montanhos;1do
Parima Meridional, nos limites enb"e o BnlsiJ e 11Venezuclô1,declinando sua prevalência, em ambos os lados da frpnteira, à medida
que se Ilvança para o interior dos dois pa{se$. No Brasil, a doença
é mais frcqüente entre os ind(gen"s. do alto Demini (inct\úndo o~
rios Toototobi e Mapulaú), alto Catrimâni (com os afluente:; Lobo
D'A1mada e Jundiá), alto Mucaja{, rio Parima e serra dos Surucucus. Não s6 é mais freqüente como também é af que a endemia
apresenta gravidade relativamente maior.
A atual distribuição da oncocerQOsesugere duas hipóteses: ou
veio ela recentemente pam o Brasil e está agora em processo lento
de expansão, ou, introduzi da no Parima, talvez já há n-r\sbmtetempo, não avançou muito além PQrqu~ somente Ai existiria o vetar
apropriado. Certas car-dcterlsticasda endemia nos YQnomam~,comO
a fraca densidade de infestação, o número relativam6nt6 baixo de
pessoas com n6dulos e a ausência de sintomas graves, tanto cutâneos como oculares, indicam que a oncocercoseexiste no Brd~il não
há muito tempo. Por outro lado, e~sasmesmas características, que
tomam a forma Yanomama da doença JJ}wto próxima <la forma
encontrada em outros focos mais antigo~ da Venezuela, indicam
também que, possivelmente, teve ela origem neste país, sendo desconhecida a maneira como chegou ;w Parim.'l.
Pela curta exist~nciQ dos focos, par~ ser li primeira hipóte~
a mais provável, embora não ie possa afirmar com segurança, pelos
dados até agora obtidos, ~star ~1endemia r~ente
em expansão.
Apesar de recente, talvez não tenha tido ela condições para extender-se além dos limites já alCólnçados,em virtude da distribuição do

vetor restrita à zona montanllo~ada fronteira. ~ da Irulior relevância.. usim, o ~tuoo do potenciiiJ d" tr41u&missão
du. simulídeos
da área, Pal"4 avaliar.fe Q perigu dct \una l)Os~iveldisseJJ1inação
da
oncocerCO~ena AmazÔnia brasileir.l,
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