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E d i t o r i a lE d i t o r i a l

O dengue é hoje a mais importante
arbovirose que afeta o homem e constitui-
se em um dos maiores problemas de saúde
pública, especialmente nos países tropicais.
A pandemia de dengue que teve início 50
anos atrás, vem intensificando-se nos
últimos anos, com a expansão da distri-
buição geográfica dos seus mosquitos
vetores e dos quatro sorotipos do vírus.

A Organização Mundial da Saúde
estima que cerca de 80 milhões de pessoas
se infectem anualmente em 100 países, de
todos os continentes, com exceção da
Europa. Dessas pessoas, cerca de 550 mil
necessitam de hospitalização e pelo menos
20 mil morrem da doença.

No Brasil, a dengue tornou-se endê-
mica nas regiões sudeste e nordeste no final
da década de 80, ocasionando epidemias
em várias cidades. Na década de 90, a
doença tornou-se endêmica também nas
regiões Centro-Oeste e Norte, refletindo a
disseminação do Aedes aegypti para todo o
território nacional, principalmente a partir
de 1994. Após a introdução do sorotipo 2
do vírus em 1990, foram registrados os
primeiros casos de febre hemorrágica do
dengue (FHD), alertando para a ocorrência
de epidemias com casos mais graves da
doença.

 Diante de uma realidade de infestação
por Aedes aegypti em quase todo o

continente americano, a grande disponi-
bilidade de depósitos artificiais (pneumá-
ticos, garrafas plásticas, suportes de vasos
de plantas) e a enorme facilidade para a
dispersão passiva do vetor, advindos da
maior disponibilidade, freqüência e rapidez
dos meios de transporte, tornou-se prati-
camente impossível a erradicação a médio
prazo do Aedes aegypti.

Atualmente, ainda não se dispõe de
uma vacina efetiva contra a doença,
recaindo o controle e a prevenção da dengue
no combate do mosquito vetor e na
vigilância epidemiológica para detecção
precoce de casos. Portanto, o desenvol-
vimento e o aprimoramento de métodos
adequados e eficientes para o controle do
vetor, a análise de situações epidemiológicas
e a avaliação da eficácia das estratégias
propostas são imperativos.

O Ministério da Saúde (MS), a
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)
e a Organização Pan-americana da Saúde
(OPAS) aprovaram 32 projetos de pes-
quisa, visando a conquista de avanços no
campo do conhecimento científico,
tecnológico e operacional, nos aspectos
de prevenção e controle para a erra-
dicação dessa doença do território
nacional. Os resultados de 16 desses
projetos são apresentados, a seguir, nesse
número do IESUS.

Fabiano Geraldo Pimenta
Assessor de Descentralização e Controle de
Endemias (ASDCE)/CENEPI/FUNASA/MS

Haroldo Sérgio Bezerra da Silva
Gerente Técnico de Dengue / Assessoria
de Descentralização e Controle de Endemias
(ASDCE)/CENEPI/FUNASA/MS

Noções básicas sobre dengueNoções básicas sobre dengue
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Informe Epidemiológico
do SUS

Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

MetodologiaMetodologia

Recentes epidemias de febre amarela ressaltaram a necessidade de redefinir
as áreas de maior risco de reurbanização da doença por meio de estudos da
competência vetorial dos mosquitos urbanos. Epidemias de dengue, cada vez
mais amplas e graves, com aparição de casos hemorrágicos, espalham-se em
regiões situadas dentro da área endêmica da febre amarela silvestre. Durante a
década de 80, instalou-se no Brasil um segundo vetor potencial de dengue e febre
amarela: Aedes albopictus. A competência vetorial é a capacidade de uma população
de mosquitos a se infectar com um vírus determinado e transmiti-lo após um
período chamado ciclo extrínseco de multiplicação. Ela depende das amostras
respectivas do vetor e do vírus, assim como da temperatura durante o ciclo
extrínseco. Experimentos sobre competência vetorial somente podem ser
conduzidos em condição de segurança, visando evitar a fuga de mosquitos infec-
tados ou saída de material contaminado. O presente projeto foi proposto para
implantar um sistema de alimentação in vitro, permitindo realizar testes sobre a
competência vetorial, criar mosquitos infectados e isolar os vírus nos mosquitos.

Durante a primeira fase do projeto, foi reunido o material adequado para a
criação dos mosquitos, sua alimentação e sobrevivência, e foram adquiridos os
insumos necessários à produção de vírus para inoculações, isolamento e
identificação viral nos mosquitos. A segunda fase do projeto foi dedicada ao
início dos experimentos. As gaiolas (15x15x15cm) foram confeccionadas com
material acrílico transparente de 4mm de espessura. O sistema de alimentação,
fabricado em vidro temperado, compõe-se de duas partes sem comunicação entre
elas: uma central com aberturas superior e inferior, para colocar o sangue contido
pela membrana (pele de frango), e uma periférica com aberturas laterais para
circulação da água mantida a 37°C. Para aumentar a taxa de mosquitos engurgitados,
usamos uma solução de sucrose a 10%, molhando a membrana. O sangue de
carneiro (4ml por alimentador) foi usado, adicionado de 10µl de suspensão viral
por mililitros de sangue. O tempo médio de exposição aos mosquitos foi de duas
horas. Os mosquitos foram mantidos em sobrevivência durante 14 dias. A triagem
dos mosquitos (separação dos machos e fêmeas e contagem) foi realizada sobre
uma mesa refrigerada a -20°C. Os lotes foram inoculados em cultivos celulares
C6/36 (Aedes albopictus), sistema sensível aos vírus da dengue e febre amarela.
Durante 14 dias, as células foram observadas para aparição de efeitos citopáticos.
Se nenhum efeito for evidenciado, o teste de imunofluorescência foi aplicado em
uma alíquota, com anticorpos monoclonais.

Competência Vetorial de Aedes aegypti e albopictus para os Vírus da Dengue e Febre Amarela

ResultadosResultados

Um total de nove experimentos foram realizados, sendo dois sem vírus, três
com vírus DEN-1 e quatro com vírus da febre amarela. Nos dois primeiros,
houve uma taxa de alimentação de 30,4% (60/197) das fêmeas, e taxas de
sobrevivência de 33,3% (25/75) e 92% (23/25), respectivamente, para as
populações “ROCK” e “GUARA”. Um total de 150 mosquitos da população
“ROCK” e 150 da população “GCZ” foram alimentados com vírus DEN-1 em
suspensão em sangue de carneiro. As suspensões com vírus da febre amarela
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ConclusõesConclusões

Os resultados preliminares não evidenciaram infecção com febre amarela
em nenhuma das duas espécies testadas, apesar de ter-se deixado os mosquitos
em temperaturas elevadas e durante pelo menos 14 dias. Essa falta de infecção
pode ter várias explicações: a) o título de vírus no sangue oferecido aos mosquitos
pode ser insuficiente, quando se sabe que esses títulos devem ser necessariamente
superiores aos títulos “infectantes” encontrados no sangue de um doente virêmico;
b) a duração do ciclo extrínseco (14 dias) pode ser insuficiente para permitir ao
vírus de se multiplicar nas glândulas salivares dos mosquitos; e c) as populações
de mosquitos testadas não são competentes para os vírus testados. Testes serão
realizados com concentração superior de vírus, deixando os mosquitos 21 dias
antes de sacrificá-los, seja com populações de mosquitos de outras regiões, seja
com amostras virais isoladas de vetores silvestres.

volume 10, supl.  1
 2 0 0 1

Competência Vetorial de Aedes aegypti e albopictus para os Vírus da Dengue e Febre Amarela

foram ofertadas a um total de 50 Aedes albopictus, 100 Aedes aegypti “ROCK” e
400 Aedes aegypti “GCZ”. No total, 27 lotes (120 mosquitos) foram processados
a partir dos mosquitos sobreviventes, não resultando em nenhum isolamento viral.

Dengue :Dengue :
Instruções para pessoal de combate ao vetorInstruções para pessoal de combate ao vetor

Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001

Febre amarela
“A febre amarela é doença febril aguda, de curta duração, de natureza viral, com gravidade

variável, encontrada em países da África, das Américas Central e do Sul. A forma grave
caracteriza-se clinicamente por manifestações de insuficiência hepática e renal, que podem levar o

paciente à morte em no máximo 12 dias. É causada por um arbovírus pertencente ao gênero
Flavivírus da família Flaviviridae.”

“A transmissão se faz através da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti (febre amarela
urbana) e várias espécies de Haemagogus (febre amarela silvestre).”

“Na forma urbana, que não ocorre no país desde 1942, o vírus é transmitido pela picada de
Aedes aegypti (ciclo homem-mosquito-homem).”

Dengue
“É doença febril aguda caracterizada, em sua forma clássica, por dores musculares e articulares
intensas. Tem como agente um arbovírus do gênero Flavivírus da família Flaviviridae, do qual
existem quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por um deles confere
proteção permanente para o mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os outros

três. Trata-se, caracteristicamente, de enfermidade de áreas tropicais e subtropicais, onde as
condições do ambiente favorecem o desenvolvimento dos vetores. Várias espécies de mosquitos

do gênero Aedes podem servir como transmissores do vírus do dengue. No Brasil, duas delas
estão hoje instalados: Aedes aegypti e Aedes albopictus.”
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ResultadosResultados

Experimentos de alimentação in vitro: até agora, um só experimento foi
realizado. No dia 31 de maio de 2001, 22 mosquitos silvestres, dos gêneros Aedes,
Sabethes, Wyeomyia e Limatus, foram coletados de 14h25 às 17h25, em área
florestada do Viveiro I (Núcleo Bandeirante, DF). No dia seguinte, foi oferecido a

Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

MetodologiaMetodologia

O dengue tem ciclos de transmissão silvestre, entre macacos e mosquitos, apenas
na África e na Ásia. Nas Américas, onde o dengue é transmitido apenas pelo Aedes
aegypti e, possivelmente, pelo Aedes albopictus, espécies predominantemente urbanas,
o vírus nunca foi isolado a partir de espécies silvestres, nem de primatas não-humanos.
Existe, portanto, o risco do dengue estabelecer-se no ambiente silvestre, num ciclo
de transmissão similar ao da febre amarela. Em experiências antigas, os macacos sul-
americanos já mostraram-se sensíveis ao vírus do dengue, desenvolvendo uma viremia
baixa. Não se sabe se, então, essa viremia seria alta o suficiente para infectar mosquitos
silvestres primetófilos, tais como espécies dos gêneros Haemagogus, Sabethes e Aedes,
presentes em áreas florestais perto das grandes cidades. A dispersão do vírus entre a
cidade e as matas poderia ocorrer por meio de deslocamentos de pessoas virêmicas
e picadas por mosquitos silvestres ou por meio do Aedes albopictus já estabelecido
em locais afastados dos centros urbanos. Resulta, portanto, da maior importância
determinar qual a competência das espécies silvestres para os vírus da dengue. Os
objetivos do projeto visam: a) coletar mosquitos silvestres adultos primatófilos, em
várias estações do ano e lugares para criação em laboratório; b) inocular os mosquitos
com suspensão de vírus DEN-1 e DEN-2 (amostras isoladas de Aedes aegypti no
Brasil); c) realizar tentativas de isolamento viral a partir de mosquitos, após vários
dias de incubação (ciclo extrínseco); e d) tentar estabelecer transmissão in vitro
em espécies suscetíveis.

Coleta de mosquitos silvestres adultos e imaturos, em várias estações do ano
e lugares para criação em laboratório: uma coleta foi realizada em meio silvestre
por pessoas voluntárias e devidamente vacinadas contra febre amarela; os
mosquitos foram capturados quando pousaram para a sua alimentação.

Inoculação dos mosquitos com suspenção de vírus DEN-1 e DEN-2 (amostras
isoladas de Aedes aegypti no Brasil): após anestesia em uma mesa refrigerada, os
mosquitos são inoculados com micro-alfinete montado e molhado em suspensão
viral; os mosquitos são mantidos vivos durante o tempo necessário para a
multiplicação dos vírus (ciclo extrínseco).

Isolamento viral a partir de mosquitos, após vários dias de incubação: os
mosquitos são inoculados isoladamente ou em lotes em cultivos celulares
(C6/36); após 7, 14 e 21 dias, ou aparição de efeito citopatogênico, as amostras
positivas são identificadas por imunofluorescência indireta.

Transmissão in vitro por espécies suscetíveis: as espécies que se revelarem
suscetíveis serão alimentadas in vitro para avaliar a sua capacidade de excretar
os vírus pela saliva.

Informe Epidemiológico
do SUS

Risco de Transmissão Silvestre no Brasil
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ConclusõesConclusões

Os mosquitos silvestres mostraram uma sobrevivência razoável no infectório,
mas não realizaram a sua alimentação sangüínea, provavelmente devido a hábitos
peculiares das espécies testadas. Essas dificuldades poderão ser contornadas,
misturando-se a solução de vírus com a solução de glicose, fornecida para
sobrevivência. Embora não seja uma via natural de infecção, tal modo poderia
permitir a avaliação da multiplicação e/ou sobrevivência dos vírus nos mosquitos.
Novos experimentos serão realizados a partir do início das chuvas, coletando
mosquitos silvestres dos gêneros Sabethes, Aedes e Haemagogus, tentando inoculá-
los com suspensão viral ou alimentá-los com solução glicosada e vírus.
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Risco de Transmissão Silvestre no Brasil

eles sangue de carneiro, contendo vírus DEN-1. Nenhum mosquito se alimentou,
mas, depois de ter sido providenciada uma solução açucarada, foi observada uma
sobrevivência de 15 dias, mostrando que a sua manutenção em insetário com
condições de temperatura e umidade controladas era possível. Essa tentativa será
repetida durante a estação chuvosa, com números maiores de mosquitos e outras
metodologias de infecção viral, tais como inoculação intratorácica ou mistura do
vírus à solução açucarada. Origem das amostras virais: o vírus da dengue utilizado
para infectar os mosquitos foi proveniente de um caso humano, confirmado por
isolamento em células C6/36 durante o ano de 1994. Como não se sabe
detalhadamente o nome do paciente e data de isolamento inicial, uma amostra
mais recente será utilizada no futuro.

Dengue :Dengue :
Instruções para pessoal de combate ao vetorInstruções para pessoal de combate ao vetor

Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001

Febre amarela
“Na forma silvestre, a transmissão se faz de um macaco infectado para o homem, através da

picada de mosquitos Haemagogus (ciclo macaco-mosquito-homem). A febre amarela silvestre na
realidade é uma zoonose, doença própria de animais que passa para o homem. O homem não

imunizado se infecta de forma acidental ao ingressar em matas onde o vírus está circulando entre
os macacos.”

Transmissores silvestres
“Os mosquitos que transmitem a febre amarela silvestre pertencem aos gêneros Haemagogus

(Haemagogus janthinomys, Haemagogus leucocelaenus, Haemagogus capricornii e
Haemagogus spegazzinii) e Sabethes (Sabethes cloropterus). Alguns Aedes silvestres (Aedes

scapularis, Aedes fluviatilis, e outros) que, em laboratório, têm demonstrado capacidade de
transmissão, não foram, contudo, encontrados naturalmente infectados.”
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Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

Aedes albopictus é uma espécie alóctone para o continente americano, que foi
detectada pela primeira vez no Brasil por Forattini em 1986, a partir de exemplares
coletados no Estado do Rio de Janeiro. Desde então, sua área de distribuição aumenta
de forma contínua. Esta espécie é apontada como vetor emergente que tem apreciável
poder invasivo e compete com Aedes aegypti em várias regiões do continente.
Ambas espécies são ecologicamente homólogas e simpátricas, podendo utilizar os
mesmos tipos de criadouros. No entanto, o Aedes albopictus apresenta maior grau
de exofilia e hábitos silvestres e possui caráter de domiciliação inferior ao apresentado
por Aedes aegypti. A investigação teve como objetivo verificar a influência da
temperatura sobre hematofagia, oviposição e longevidade sob condições de laboratório
da população de Aedes albopictus, estabelecida em território brasileiro.

MetodologiaMetodologia

O estudo da influência de temperaturas constantes sobre os estágios de
desenvolvimento de Aedes albopictus foi desenvolvido sob condições de laboratório,
a partir de colônias originárias de imaturos coletados em área urbana da cidade de
Registro (Vale do Ribeira, Estado de São Paulo), em março de 1999. Desde então,
colônias desta espécie são mantidas no insetário do Laboratório de Entomologia
Médica e Veterinária do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do
Paraná, sob condições controladas de temperatura e umidade do ar. Os experimentos
foram conduzidos, sob quatro temperaturas constantes, 15, 20, 25 e 30ºC, em
câmaras climatizadas modelo 347-CDG com fotoperíodo CE 12:12 horas e umidade
relativa entre 70 e 85%. Foram realizadas observações quanto ao período de
incubação e viabilidade dos ovos, período de desenvolvimento e viabilidade de
larvas e pupas, longevidade dos indivíduos machos e fêmeas, tempo transcorrido
entre a emergência e o primeiro repasto sangüíneo, e duração do período de pré-
oviposição. Os dados foram analisados com auxílio de estatística paramétrica por
meio da análise de variância, complementado com o teste de Tukey-Kramer (para
amostras com tamanhos diferentes) ou teste de Tukey (para amostras de mesmo
tamanho). Ainda foram coletados adultos de Culicidae com auxílio de armadilhas
em mata na área urbana de Curitiba.

ResultadosResultados

Todas as temperaturas utilizadas permitiram o desenvolvimento embrionário
de Aedes albopictus, mas o aumento da temperatura contribuiu para o decréscimo
do período de incubação e redução no período de desenvolvimento dos estágios
imaturos. O primeiro instar apresentou duração média de 7,4 - 3,4 - 2,0 e 1,9
dias, sob as temperaturas de 15, 20, 25 e 30ºC, respectivamente. Com diferenças
significativas ao nível de 5% observadas entre as temperaturas, exceto entre 25 e
30ºC. No segundo instar, a razão entre média do período de desenvolvimento
15ºC (4,86 dias) e 30ºC (0,65 dias) foi sete vezes superior em relação à temperatura
mais elevada. Quanto ao período que compreende o terceiro instar, observou-se o
desenvolvimento mais irregular dos imaturos mantidos a 15ºC, semelhante ao
observado para o primeiro e segundo instar nesta temperatura. O desenvolvimento
diferenciado dos indivíduos pode garantir a presença na natureza, de imaturos em
diferentes instares, mesmo que a eclosão dos ovos tenha ocorrido num mesmo
dia, fazendo com que a formação e liberação de adultos, em campo, seja contínua.
A 15ºC a duração do terceiro instar foi de 6,23 dias e a 30ºC de 0,97 dias. No

Informe Epidemilógico
do SUS

Biologia de Imaturos e Adultos de Aedes albopictus e Ecologia de Culicidae
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ConclusõesConclusões

A análise em laboratório dos aspectos da biologia do desenvolvimento de
população de Aedes albopictus estabelecida em nosso território é relevante,
principalmente por tratar-se de espécie reconhecida por sua importância
epidemiológica. O conhecimento da forma de alteração determinada pela
temperatura na duração dos estágios imaturos e adultos permite melhor
compreender a espécie em relação ao seu desempenho na transmissão de doenças
e, ainda, gera informações úteis ao controle. Cabe ressaltar que para o estágio de
ovo a menor temperatura base encontrada foi 9,07ºC, constituindo a forma do
ciclo biológico mais resistente a baixas temperaturas, sendo as fêmeas adultas
mais longevas que os machos e a maior longevidade na faixa entre 20 e 25ºC.

Biologia de Imaturos e Adultos de Aedes albopictus e Ecologia de Culicidae
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quarto instar foram encontradas diferenças significativas entre as quatro
temperaturas ao nível de 5% de significância. A duração deste instar a 15ºC foi
de 13,18 dias enquanto a 30ºC foi de 2,32 dias. O período larval total levou 30,13
dias para ser completado a 15ºC e 5,57 dias a 30ºC isto para indivíduos machos,
enquanto que para as fêmeas nestas temperaturas foi de respectivamente 33,22
dias e 6,16 dias. O período pupal também foi afetado de forma significativa pela
temperatura com duração de 8,01 dias a 15ºC e 1,76 dias a 30ºC. A temperatura
base para o estágio de ovo e para o primeiro instar foram muito semelhantes,
sendo de 9,07ºC e 9,23ºC, respectivamente. Para os demais instares, 2º, 3º e 4º,
esta temperatura foi superior, correspondendo a 13,95ºC, 12,95ºC e 12,26ºC. A
fase de ovo apresentou menor temperatura base. Na área de mata detectamos a
presença de Aedes albopictus e Haemagogus leucocelaenus.

Dengue :Dengue :
Instruções para pessoal de combate ao vetorInstruções para pessoal de combate ao vetor

Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001

Aedes aegypti

“O Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) e também o Aedes albopictus (Skuse, 1894) pertencem (...) a
FAMÍLIA Culicidae, GÊNERO Aedes.”

“Por sua estreita associação com o homem, o Aedes aegypti é, essencialmente, mosquito urbano,
encontrado em maior abundância em cidades, vilas e povoados. Entretanto, no Brasil, México e

Colômbia, já foi localizado em zonas rurais, provavelmente transportado de áreas urbanas em vasos
domésticos, onde se encontravam ovos e larvas (OPAS/OMS).”

Aedes albopictus
“O Aedes albopictus é um espécie que se adapta ao domicílio e tem como criadouros recipientes de
uso doméstico como jarros, tambores, pneus e tanques. Além disso, está presente no meio rural, em
ocos de árvores, na imbricação das folhas e em orifícios de bambus. Essa amplitude de distribuição

e capacidade de adaptação a diferentes ambientes e situações determina dificuldades para a
erradicação através da mesma metodologia seguida para o Aedes aegypti. Além de sua maior

valência ecológica, tem como fonte alimentar o sangue humano como de outros mamíferos e aves.
Ademais disso, é mais resistente ao frio que o Aedes aegypti.”
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Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

MetodologiaMetodologia

O vetor da dengue, Aedes aegypti, foi identificado pela primeira vez no Distrito
Federal, em 1986, com casos alóctones da doença a partir de 1991. Em 1997, os
primeiros casos autóctones ocorreram e isolou-se o vírus dengue 1 no Distrito
Federal. No segundo semestre de 2000, notificaram-se 13 casos de dengue
autóctones na Estrutural (Guará). O estudo de aspectos da capacidade vetorial do
Aedes aegypti poderia explicar questões da transmissão do agente no Distrito Federal.

ResultadosResultados

Nas regiões administrativas do Guará, Samambaia e Plano Piloto, o trabalho
realizou-se de fevereiro até junho de 2001 no horário de 8 às 12 horas, com três
servidores para o levantamento de dados, assim como para a captura de mosquitos
em repouso por 15 minutos com distribuição de ovitrampas no peri e intradomicílio.
Foram levantados dados, tais como número de residentes na casa e pessoas com
dengue e data do início dos sintomas. Após o período de uma semana, retornava-se
para coleta de isca humana durante uma hora e retirada das ovitrampas. Os mosquitos
capturados foram triados, identificados e as fêmeas dissecadas, com envio do tórax
e abdômen para a Virologia do LACEN. As palhetas positivas das ovitrampas foram
acompanhadas da eclosão de ovos até a fase adulta.

ConclusõesConclusões

Pesquisaram-se 363 residências na localidade da Estrutural, corrrespondendo
a uma área  de 34,8ha, cerca de 30% da área total ocupada pela invasão no Guará.
Cada residência apresentou uma média de quatro pessoas, com uma taxa de
infectados por dengue de 14,8%. A taxa de captura horária de Aedes aegypti foi
igual a 0,15 fêmeo/homem/hora. A densidade de mosquitos adultos fêmeos por
casas trabalhada foi de cerca de 0,38. O número de mosquitos fêmeos coletado
foi maior no mês de março. Quanto à idade fisiológica, constatamos uma maior
prevalência na técnica de repouso (60%) do que em isca humana (40%),
provavelmente pela captura no período matutino, em que a taxa de paridade foi
maior nas fêmeas coletadas em repouso (71,2%). A densidade de ovos amostrados
nas ovitrampas foi de 41,6%, acrescido pela presença constante de depósitos
potenciais com água em 95% das casas pesquisadas.

Aspectos da capacidade vetorial do dengue na Estrutural indicam que a
transmissão está sendo feita provavelmente no intradomicílio, constituída de uma
população de mosquitos mais velha e menos agressiva. A densidade relativamente
alta dos ovos nas ovitrampas indica que continua o nível de infestação, ainda que
o controle químico seja contínuo, conjugado pela manutenção de depósitos
potenciais pela população.

Informe Epidemiológico
do SUS

Capacidade Vetorial de Aedes aegypti na Transmissão de Dengue
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Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

MetodologiaMetodologia

O controle do dengue é complexo e a implementação das atividades, com
este objetivo, tem representado um desafio. Dessa maneira, novos instrumentos
de abordagem da doença estão sendo buscados. O geoprocessamento apresenta-
se como uma contribuição importante, dentro desta perspectiva. O presente estudo
tem como objetivo utilizar o geoprocessamento na análise de inquérito soro-
epidemiológico com a finalidade de fazer uma avaliação das potencialidades e
dificuldades apresentadas pelo método e apresentar propostas para a sua utilização
em avaliações epidemiológicas e em atividades de controle da dengue na rotina do
programa de controle.

Foi realizado inquérito sorológico no município de Campinas, São Paulo, quatro
meses após epidemia de dezembro de 1997 a maio de 1998. Foi colhida amostra
aleatória por conglomerados e estratificada proporcionalmente. Foram testadas 1.322
amostras por meio do teste de imunoensaio enzimático com células cultivadas
infectadas. Utilizou-se o programa Arc/Info na digitalização da planta da cidade
com escala 1:5000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com a
localização dos setores censitários e, posteriormente, com o eixo de ruas. O programa
Arc View GIS 3.2 foi utilizado para processamento das informações e elaboração
do layout e gráficos, enquanto o programa Excel para elaboração das tabelas.

ResultadosResultados

Observou-se que a amostra se distribuiu homogeneamente por toda a área
povoada do município e que os casos reagentes estavam distribuídos mais
amplamente do que os casos notificados na epidemia. As dificuldades encontradas
para utilização do geoprocessamento foram a obtenção da base de dados espaciais
correspondentes à planta do município, a compatibilização dos endereços da base
de dados espaciais com aqueles trazidos pelo trabalho de campo e a ausência
nesta base das áreas de invasão e de favelas. Evidenciou-se como valiosa para as
atividades do programa rotineiro de controle do dengue a capacidade de delimitar e
imprimir facilmente uma área em torno de um caso para ser trabalhada no campo.
Este trabalho, hoje em dia, é feito através de ampliações em xerox de mapas dobrados.
O fato de o programa informatizado permitir que grande quantidade de informação
fique armazenada e relacionada a um determinado endereço, para ser acessada a
qualquer momento que se fizer necessário, é, também, muito útil para o
acompanhamento de um local de transmissão e para a decisão de repetir ou não
medidas de controle na área.

Geoprocessamento para Análise de Inquérito Soro-epidemiológico

ConclusõesConclusões

Com este projeto de pesquisa, atingiram-se as primeiras etapas da implantação
do geoprocessamento em uma unidade prestadora de serviço, que são o
investimento em equipamento e programas e treinamento de pessoal e a implantação
progressiva do método. Além disso, pôde-se verificar as suas potencialidades
para facilitar as medidas de controle e as avaliações epidemiológicas do dengue.
Foi elaborada proposta para implantação do método na rotina do programa de
controle em conjunto com a Prefeitura Municipal de Campinas.
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MetodologiaMetodologia

Atualmente, existe sobreposição de informações advindas de vários órgãos
e a não integração destas informações. Essa falta de integração dificulta o andamento
de atividades, fazendo com que muitas vezes os escassos recursos destinados à
área da saúde acabem não sendo efetivos e eficazes. O objetivo é achar pontos
onde exista o mosquito Aedes aegypti e identificar possíveis ambientes adequados
à proliferação, desde seus ovos, até as larvas. Estabelecer um modelo de
gerenciamento de informações epidemiológicas, em especial o dengue, que possa
ser implantado em todo o Brasil e acessado por usuários e autoridades. A
velocidade de divulgação e o tempo de resposta poderão contribuir significati-
vamente com os diversos setores na área da saúde.

Digitalização: para montar uma primeira base digital de informações, optamos
por digitalizar e posteriormente editar as cartas topográficas do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), em programa de Geoprocessamento
(Microstation Geographics 95 conectado a uma mesa digitalizadora A0 Summagrid
IV). Devido ao grande número de informações para conversão dos mapas gráficos
em  digitais, a digitalização foi orientada para racionalizar a vetorização. Foram
utilizados dados essenciais das cartas temáticas como limites municipais, localização
das cidades e localidades mais conhecidas, estradas municipais, estaduais e federais.
Como áreas de possíveis focos, optamos por locar os pontos críticos: lixões,
saídas de esgoto e pontos destinados a captura de água para consumo humano.

Coleta de dados pontuais em campo: os dados a serem trabalhados dentro
do Sistema de Utilização do Geoprocessamento e apresentados em forma de
relatório ou Mapas Temáticos virão de diversas fontes de informação, e o trabalho
da coleta de campo deverá contribuir com dados de locais ligados tanto com
áreas de possíveis focos do dengue como de áreas a serem utilizadas para
atendimento especializado. Os dados pontuais coletados deverão ser sempre
acompanhados das coordenadas UTM, através de um GPS (Global Position
System) de navegação, com precisão de 5 a 15m.

Identificação: os pontos da informação cadastrados no sistema poderão
apresentar uma imagem digital, para uma melhor localização e interpretação. Para
isso, utilizamos uma Câmera Digital MVC95.

Reuniões: são instrumentos para norteamento das planilhas de coleta de
dados e das necessidades do profissionais tomadores de decisão.

Geoprocessamento na Operacionalização do Combate ao Dengue

ResultadosResultados

Para a implementação do Geoprocessamento, são necessária s a união de
informações de diversos setores  e implementação de comunicação entre os
segmentos da Saúde e Secretaria municipais , o que exige preparo profissional
por parte dos operadores. Após fomentar o sistema com diversos dados
correlacionados com o problema, é possível que as informações sejam impressas
ou utilizadas nos programas Microsoft Word, Excel ou mediante a visualização do
mapa temático. Com a ajuda e coordenação do profissional da Saúde é possível
direcionar as linhas de atuação e tarefas a realizar. A utilização destas técnicas
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ConclusõesConclusões

 Por meio do sistema de informações, podem-se aplicar filtros de informações
capazes de auxiliar na composição das ações de Vigilância de Saúde. Os sistemas
(Microsoft Office 97, Microstation 95, Microstation Geographics, Mesa
Digitalizadora Summagrid IV, cartas Digitalizadas) podem ser facilmente adquiridos
por órgão de saúde ou órgãos gestores do sistema. As cartas temáticas servem
para discussões sobre os trabalhos e para facilitar a didática em treinamentos. A
existência de plano de trabalho é contingência aplicável em qualquer localidade,
pelo que apresentamos o Sistema de Utilização do Geoprocessamento no Combate
a Dengue.

Geoprocessamento na Operacionalização do Combate ao Dengue
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pode auxiliar na tomada de decisões, minimizando o tempo de resposta e interferindo
nos problemas ocorridos ou que venham a ser identificados como mal percebidos.

Conceitos básicos de sistemas de informaçãoConceitos básicos de sistemas de informação
geográfica e cartografia aplicados à saúde -geográfica e cartografia aplicados à saúde -

OPAS/MS - 2000OPAS/MS - 2000

“O Geoprocessamento é um termo amplo, que engloba diversas tecnologias de tratamento e
manipulação de dados geográficos, através de programas computacionais. Dentre essas

tecnologias, se destacam: o sensoriamento remoto, a digitalização de dados, a automação de
tarefas cartográficas, a utilização de Sistemas de Posicionamento Global - GPS e os Sistemas de

Informações Geográficas - SIG(...).”
“Os Sistemas de Informações Geográficas - SIG são sistemas computacionais, usados para o

entendimento dos fatos e fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. A sua capacidade de
reunir uma grande quantidade de dados convencionais de expressão espacial, estruturando-os e

integrando-os adequadamente, torna-os ferramentas essenciais para a manipulação das
informações geográficas (Pina, 1994).”

“É importante ressaltar a disponibilidade de dois programas nacionais brasileiros de domínio
público: o TABWIN produzido pelo DATASUS, que possibilita a tabulação e o mapeamento de

indicadores construídos a partir de variáveis dos sistemas nacionais de informações em saúde e o
SPRING, programa de SIG bastante completo, produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais - INPE, que permite desde a geração de bases cartográficas digitais, até análises
espaciais e estatísticas mais sofisticadas necessárias para a modelagem de dados espaciais. Estes

programas estão disponíveis para download pela Internet em: http://www.datasus.gov.br e
http://www.dpi.inpe.br/spring, respectivamente.”

Fonte: Santos SM, Pina MF, Carvalho MS. Os sistemas de informações geográficas. In: Rede Interagencial de Informação para a
Saúde - RIPSA. Conceitos básicos de sistemas de informação geográfica e cartografia aplicado à saúde. Brasília: Organização
panamericana da Saúde / Ministério da Saúde; 2000. p.13-39.
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Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

Teresina, capital do Estado do Piauí,  apresenta, em seu quadro
epidemiológico, permanência de alto índice de infestação de Aedes aegypti, fato
reforçado pela constatação de que 85% dos imóveis investigados correspondiam
ao tipo residência. Deduz-se, portanto, que grande parte da população não se
compromete com as ações preventivas, como saneamento de seu domicílio para
impedir a reprodução do mosquito. Tendo como produto esperado o incentivo à
mobilização e organização da comunidade no combate, controle e erradicação do
Aedes aegypti,  o estudo pretende contribuir na discussão de estratégias de
intervenção de educação em saúde, identificando informações que possam ajudar
a desencadear ações preventivas por parte dos envolvidos.

MetodologiaMetodologia

A pesquisa caracteriza-se como pesquisa-ação, realizada em uma população
de aproximadamente 5.000 pessoas que habitam cinco comunidades da periferia
da capital, caracterizadas como de baixa renda, onde a Universidade Federal do
Piauí desenvolve trabalho junto com alunos do curso de graduação em Medicina.
O estudo compreendeu três momentos: conhecer, refletir sobre a realidade e intervir
sobre a realidade, modificando-a. O momento de conhecer compreendeu a realização
de seminário de sensibilização e oficina para seleção dos indicadores da pesquisa
entre uma listagem proposta pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).
Estas informações foram organizadas em cinco grupos, relacionadas ao chefe da
família e aos seus componentes, domicílio, população, além de informações mais
técnicas e específicas relacionadas à doença e coletadas por meio de questionários
domiciliares. O momento da reflexão consistiu na apresentação, dos dados cole-
tados, para as comunidades, por meio de várias técnicas e instrumentos de
comunicação durante um dia de mobilização, identificando-se entre as técnicas
de comunicação as que mais informaram sobre a doença e seu transmissor. Após
a apresentação das informações, os indicadores previamente selecionados que
orientaram o trabalho de campo foram sendo revalidados por meio do diálogo
com representações locais, técnicos e pesquisadores. Os resultados do inquérito
definiram a etapa da ação/intervenção, que se inicia na identificação de grupos
estratégicos para o planejamento e a programação das atividades.

ResultadosResultados

Apreendeu-se o perfil das comunidades tomadas em seu conjunto, por meio
dos 355 questionários respondidos, que correspondeu a 100% dos que foram
aplicados. Os resultados definiram o conteúdo dos temas e as formas de comunicar
utilizadas no dia de mobilização, avaliadas enquanto instrumentos de comunicação
para as informações sobre dengue. O resultado da avaliação mostrou que as técnicas
mais comunicativas, em ordem decrescente, foram: teatro, exposição do mosquito
por meio do microscópio, exposição de criadouros e atividades desenvolvidas
com escolares. Cartazes, faixas, panfletos e filmes chamaram pouca atenção do
público. O perfil da comunidade colocou em evidência aspectos relativos aos
domicílios e aos comportamentos individuais, sugerindo tais espaços como local
para estratégias para evitar a doença e que informações sobre estes aspectos
seriam potencialmente capazes de gerar motivações para a participação, as
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ConclusõesConclusões

A análise dos dados confirmou as condições de excluídos socialmente e
portadores de comportamentos inadequados. Quando as informações vinculam
dados referentes à situação da população como fatores de risco para alguma doença,
ela tende a negar tal condição, não se identificando entre a população sob risco.
Os indicadores utilizados para mobilizar a população referem-se a quatro
dimensões: coletiva, cuja preocupação é o percentual de pessoas que não participam
da associação; ambiente, que relaciona a localização geográfica e condições físicas
dos domicílios; famílias, com hábitos e costumes que denotam riscos para a
reprodução do mosquito; e indivíduos, com seus comportamentos.

Indicadores de Risco Ambiental

relacionadas às pessoas, aos domicílios e às famílias. Admite-se que o fator tempo
mostra-se de fundamental importância para as ações de educação em saúde, o
que dificulta a visualização do impacto de intervenções desta natureza, considerando
as modificações ocorridas no comportamento dos indivíduos e da coletividade.
Pode-se creditar como resultados não esperados da intervenção: a) integração
interinstitucional: Universidade Federal do Piauí/FMS/FUNACI/Fundação Nacional
de Saúde-Cordenação Regional do Piauí; b) integração intra-institucional: Mestrado
em Saúde Coletiva, Departamento de Medicina Comunitária; e c) identificação
dos Agentes de Saúde como sujeitos estratégicos para divulgação das informações
sobre saúde em geral e sobre as condições de risco para dengue. Outros resultados
são previsíveis em tempo futuro, em virtude do trabalho desencadeado pela
pesquisa, tais como a formação de: a) grupos estratégicos em cada área de atuação;
b) grupos de trabalho em cada escola articulando professores e alunos; e c) líderes
e multiplicadores locais para reproduzirem o trabalho.

Dengue :Dengue :
Instruções para pessoal de combate ao vetorInstruções para pessoal de combate ao vetor

Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001

“O Plano de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa) nasceu em 1996, com data prevista para
início de execução em março de 1997. O Decreto no 1.934, de 18/06/96, criou a Comissão

Executiva Nacional e a Portaria Ministerial no 1.298, de 27/06/96, criou a Secretaria Executiva do
Plano, vinculada ao Gabinete do Ministro da Saúde. O PEAa incorporou (...) descentralização da

política e das ações de controle do vetor para Estados e Municípios, alterando modelo (...) de
gestão centralizada e verticalizada, de prestação de serviço segmentada por procedimentos e

equipes específicas para cada doença.”
“A estratégia central do combate ao vetor deverá ser realizada através das seguintes atividades:

manejo ambiental (saneamento domiciliar); educação em saúde; eliminação física de criadouros e
tratamento de criadouros com larvicidas ou adulticidas, quando indicados.”
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ConclusõesConclusões

Este momento se presta para refletir sobre questões metodológicas do processo
educativo nas atividades de rotina do controle do Aedes aegypti  e de sua
“sustentabilidade”, revendo o treinamento das equipes de saúde, bem como
valorizando a participação comunitária, entendida como um processo contínuo e
permanente, necessário para o desenvolvimento e sucesso de um programa de saúde
pública.

Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

MetodologiaMetodologia

Diante das dificuldades de se lograr o envolvimento da comunidade na
eliminação de criadouros do Aedes aegypti e do desafio da mudança de
comportamentos, este trabalho procurou analisar as concepções da equipe de
profissionais de saúde do Plano de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa) sobre o
seu papel de educadores nas atividades da rotina. Procurou-se também identificar
a percepção da população alvo das ações do PEAa, sobre o trabalho educativo no
município de Americana, São Paulo.

Estudo qualitativo sobre as concepções que atores sociais envolvidos nas
ações do PEAa-Americana elaboram a respeito do trabalho de rotina, do processo
educativo e do uso do larvicida (temephos). Foram formados três grupos focais
(agentes de saúde, supervisores e população), conduzidos por meio de: aquecimento,
tematização vivencial dos conteúdos, compartilhamento de emoções e idéias
suscitadas pelas vivências e sistematização destes conteúdos. Foram definidas
três linhas temáticas para leitura e análise do material e um enfoque particular ao
uso do larvicida: 1) o modelo educativo e o papel de educador; 2) o conflito na
relação: profissional de saúde e o morador; e 3) co-responsabilização e exercício
da cidadania. Enfoque: o larvicida.

ResultadosResultados

O modelo educativo vivenciado nas rotinas do PEAa é marcado pelo padrão
médico-epidemiológico, onde há privilégio da responsabilização individual do
problema do dengue. O profissional de saúde legitima sua autoridade por meio da
mensagem científica e do poder conferido pela instituição. No papel de educadores,
são repassadores de informação e detentores do conhecimento. Há despreparo
dos profissionais de saúde para enfrentar situações adversas, tornando o trabalho
desgastante e pouco efetivo. A convivência com tantos outros problemas sociais
no cotidiano da população faz emergir resistência e contrariedade, no contato
agente-morador.  A população não valoriza sua condição de “sujeito” para favorecer
a consciência de sua responsabilidade diante de um problema de saúde. A
complexidade que envolve as ações de controle do vetor e a prevenção da doença
exige uma abordagem ampliada e multidisciplinar, tanto na organização da
logística das ações de campo, como nas atividades de educação em saúde.

Informe Epidemiológico
do SUS

Concepções dos Atores Sociais Envolvidos nas Ações do Plano de Erradicação do Aedes
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Participação da Comunidade na Prevenção doParticipação da Comunidade na Prevenção do
Dengue em Catanduva, São PauloDengue em Catanduva, São Paulo

Ana M. FiorinAna M. Fiorin
Superintendência de Controle de Endemias

Marisa B. CesarinoMarisa B. Cesarino
Superintendência de Controle de Endemias

Angelita A. C. BarbosaAngelita A. C. Barbosa
Superintendência de Controle de Endemias

Francisco Chiaravalloti
Rua Rio Negro, 160
São José do Rio Preto - SP
CEP: 15.091-390
E-mail: fcneto@famerp.br

Correspondência para:Correspondência para:

Francisco Chiaravalloti NetoFrancisco Chiaravalloti Neto
Superintendência de Controle de Endemias / Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto-SP

Margareth R. DiboMargareth R. Dibo
Superintendência de Controle de Endemias

Danaé T. ConversaniDanaé T. Conversani
Instituto de Saúde

Maria S.  MoraisMaria S.  Morais
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto-SP

Virginia B. ChiaravallotiVirginia B. Chiaravalloti
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Amena A. FerrazAmena A. Ferraz
Centro Universitário de Rio Preto

Dirce M. T.  ZanettaDirce M. T.  Zanetta
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto-SP

Marcos BattigagliaMarcos Battigaglia
Superintendência de Controle de Endemias

Ricardo S. RosaRicardo S. Rosa
Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva / Faculdade de Medicina de Catanduva

Rubens P. Cardoso JuniorRubens P. Cardoso Junior
Superintendência de Controle de Endemias

Sylvia R. A. BonuttiSylvia R. A. Bonutti
Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva

Maria J.  SeverinoMaria J.  Severino
Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva

Artigo com parte deste estudo, referente à avaliação qualitativa, foi aceito para publicação nos
Cadernos de Saúde Pública, e está programado para o Volume 18 (5) de set-out 2002
(http://www.ensp.fiocruz/esp).

Informe Epidemiológico do SUS 2001; 10(Supl. 1) : 35-37.
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Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

Estudos mostram a importância do trabalho conjunto da comunidade e dos
órgãos governamentais na elaboração de propostas e no desenvolvimento de
programas para prevenção do dengue. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho
foi identificar possíveis mudanças de conhecimentos e práticas em relação à
prevenção do dengue  por meio de desenvolvimento de ações delineadas a partir
do diagnóstico da realidade local e da discussão com a comunidade e implementação
com sua participação.

MetodologiaMetodologia

Realizou-se o estudo em duas áreas de Catanduva: Área de Trabalho (AT)
com 1.524 domicílios e Área Controle (AC) com 1.564 domicílios, localizadas na
perifieria e em lados opostos do município. Desenvolveram-se, entre 1999 e 2001:
estudo quantitativo inicial, por amostragem de domicílios, para avaliar
conhecimentos dos moradores sobre o dengue, prevenção e suas práticas em
relação à manutenção de criadouros potenciais do vetor nas casas; estudo qualitativo,
na AT, para aprofundar o entendimento sobre conhecimentos e práticas dos mora-
dores; diagnóstico preliminar para apresentação à comunidade, desencadeando
discussão que possibilitou a definição e o direcionamento das ações na AT, tendo
como base os resultados dos estudos; desenvolvimento das ações propostas na
AT, com a participação da comunidade, enquanto que as ações rotineiras
continuaram a ser desenvolvidas na AC; realização de estudo quantitativo final,
por amostragem de domicílios para avaliação. Nos domicílios sorteados nos estudos
quantitativos, aplicou-se o questionário à mulher responsável pelos cuidados da
casa, e ao homem, quando da inexistência de mulheres na moradia.

ResultadosResultados

Na AT, os tamanhos das amostras foram, respectivamente, nas fases anterior
e posterior à intervenção, de 235 e 273 domicílios e, na AC, respectivamente, de
229 e 272 domicílios, totalizando 1.009 domicílios, nos quais 99% das entrevistas
foram realizadas com mulheres. A idade, o sexo e a escolaridade dos entrevistados
não apresentaram diferenças significantes nas comparações entre áreas e fases da
pesquisa. Ações na AT: mudança do trabalho desenvolvido pelos agentes municipais,
que passaram a dar orientação aos moradores, com demonstração de medidas
preventivas e incentivo ao uso de produtos domésticos para controle larvário;
utilização de material educativo específico à realidade do local; atividades rela-
cionadas às prioridades dos moradores e utilização de suas redes locais de inter-
relacionamento pessoal; atividades com grupos de música e teatro; realização de
gincanas e brincadeiras; demonstração dos ciclo do vetor. Na AC, os agentes
continuaram a realizar o trabalho de rotina, orientando os moradores, aplicando
larvicida temephos e retirando criadouros. Em relação às práticas, foram obtidos
nos levantamentos quantitativos inicial e final: aumento do número médio de
criadouros potenciais na AC (de 8 para 9) e diminuição na AT (de 11 para 5)
(p<0,05); manutenção, na AC, da proporção de casas sem criadouros potenciais
em 9% e aumento, na AT, de 9 para 21% (p<0,05). Em relação aos conhecimentos
obteve-se o seguinte: na AC, nos levantamentos inicial e final, 30 e 37% dos
entrevistados, respectivamente, afirmaram já ter visto as larvas do vetor, enquanto

Informe Epidemiológico
do SUS

Participação da Comunidade na Prevenção do Dengue
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Os conhecimentos relacionados às medidas de controle de criadouros nas
duas áreas nas fases anterior e posterior à intervenção foram bastante satisfatórios,
e, com exceção da identificação das larvas do vetor, não apresentaram diferenças
significantes na comparação entre as áreas e as fases da pesquisa. O conhecimento
da realidade e a discussão com a comunidade da AT sobre as formas de intervenção
e a sua participação no desenvolvimento das ações possibilitou nesta área, em
relação à AC, o avanço das práticas preventivas, isto é, proporcionou a diminuição
significante das quantidades de criadouros potenciais. A ação do poder público
em relação aos problemas apontados e à mudança do perfil dos agentes de controle
de vetores proporcionaram o aumento da adesão dos moradores da AT às medidas
de controle de criadouros, mostrando a importância da articulação da questão do
dengue com outras prioridades da população.

volume 10, supl.  1
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Participação da Comunidade na Prevenção do Dengue

na AT, respectivamente, 25 e 70% afirmaram a mesma coisa (p<0,05); na AT e na
AC e em ambos os levantamentos, em torno de 60% dos entrevistados não
souberam conceituar dengue hemorrágico.

Dengue :Dengue :
Instruções para pessoal de combate ao vetorInstruções para pessoal de combate ao vetor

Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001

Participação comunitária
“Tradicionalmente, o combate ao Aedes aegypti foi desenvolvido seguindo as diretrizes da
erradicação vertical, onde a participação comunitária não era considerada como atividade

essencial. No entanto, a abordagem ampla e a participação comunitária são fundamentais e
imprescindíveis.”

“Inicialmente, o Programa de Erradicação do Aedes aegypti no Brasil (PEAa) propõe que o
agente de saúde, que há décadas trabalha para a comunidade, passe agora a trabalhar com a

comunidade. Essa mudança, se bem conduzida, fará com que a população perceba que o
combate ao Aedes aegypti não é só um “programa do Ministério da Saúde” e sim, atividade de

interesse comum.”
“O agente de saúde deve transmitir as informações de que dispõe e discutir as soluções possíveis

com o morador, que pode oferecer alternativas novas e adequadas às suas possibilidades.”
“É evidente que a participação comunitária no controle do Aedes aegypti envolve a participação

do município e o compromisso das autoridades locais, com o atendimento das necessidades
apontadas pela comunidade, devendo-se, inclusive, convocar os setores do comércio e indústria,

além de associações representativas da comunidade.”
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Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

MetodologiaMetodologia

Entre as ações de campo padronizadas pelo Plano de Erradicação do Aedes
aegypti (PEAa), o tratamento focal com o larvicida temephos na formulação
granulada 1% (abate) tem sido utilizado em larga escala. O objetivo deste trabalho
foi avaliar a utilização do temephos na eliminação de larvas no contexto das ações
de campo, isto é, submetido às variações climáticas, às dificuldades da atuação
das equipes de saúde e ao comportamento da população.

Estudo de intervenção em duas áreas do município de Americana (174.439
habitantes) São Paulo, para comparar indicadores de infestação larvária (Breteau,
Predial, Recipientes) e Pluviométrico, em área com e sem a utilização do abate,
na rotina do Plano de Erradicação do Aedes aegypti. Foram amostrados 300
domicílios mensalmente entre setembro de 2000 e maio de 2001. Foi realizada
análise exploratória da distribuição temporal dos índices de infestação e índices
pluviométricos. A análise de covariância permitiu comparar a infestação nas duas
áreas, tendo como variáveis dependentes os índices de infestação e como variáveis
explicativas a utilização do temephos e a pluviometria. Utilizou-se o teste t  de
Student para comparação entre as proporções de criadouros positivos das duas
áreas, assumindo-se um nível de significância de 95%.

Avaliação do Uso do Temephós em Ações de Campo do PEAa

ResultadosResultados

O monitoramento mensal no período de 2000 a 2001 da infestação larvária
por Aedes aegypti mostrou indicadores semelhantes nas áreas com e sem tratamento
químico. Os índices (Breteau, Predial e de Recipientes) apresentaram tendência
sazonal, acompanhando os índices pluviométricos,  no período estudado. A análise
de covariância indica que a infestação larvária não variou entre as áreas com e
sem a utilização do larvicida (p=0,74), enquanto que as variações na pluviosidade
modificaram significativamente a infestação larvária (Breteau:p=0,001 e
Recipientes: p=0,02). Houve maior prevalência de criadouros do tipo vasos e
pratos de plantas, positivos para Aedes aegypti em áreas com temephos, comparadas
à área sem temephos (p=0,003), sugerindo a falsa segurança, por parte do morador,
destes criadouros estarem pretensamente “tratados”. Criadouros não tratáveis
(garrafas, potes, latas e outros removíveis) e os não removíveis, não apresentaram
diferença significante entre as áreas (p>0,05).

ConclusõesConclusões

Este estudo questiona o impacto do uso do temephos nas ações de rotina do
controle dos vetores do dengue, dada a complexidade de situações cotidianas das
equipes em contato com a população, a descontinuidade dos programas municipais
e as intempéries. Evidencia-se a necessidade de constante revisão e ajuste das
normas técnicas que orientam essas ações.
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Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

MetodologiaMetodologia

A freqüente exposição do Aedes aegypti aos inseticidas e a ausência de
informações da susceptibilidade deste vetor ao temephos no Distrito Federal (DF),
justificam o monitoramento destas populações contra os produtos utilizados no
controle. É importante comprovar a resistência para que se adotem medidas que
revertam o problema e se controle de maneira efetiva e eficaz o mosquito.
Determinou-se a susceptibilidade deste mosquito em sete cidades do DF e
verificaram-se mudanças no padrão de susceptibilidade.

O estudo foi realizado em Planaltina, Sobradinho, Gama, Ceilândia,
Taguatinga, Guará e Núcleo Bandeirante, no ano 2000. Amostras de populações
de mosquitos foram obtidas a partir da instalação de armadilhas para oviposição,
ovitrampas, em imóveis escolhidos por randomização. Submeteram-se larvas de
mosquitos da geração F1 à dose diagnóstica de 0,012mg/l de temephos, segundo
metodologia padronizada pela Organização Mundial da Saúde - OMS (WHO, 81807),
sendo a mortalidade verificada após 24 horas. As populações de campo foram
testadas em paralelo com a cepa de referência ROCK, 100% susceptível. A cepa
DIVAL, composta por mosquitos do DF e colonizada no insetário da DIVAL,
desde 1997, também foi testada. A concentração e a pureza das soluções de
temephos utilizadas nos testes foram analisadas por cromatografia gasosa em
detector fotométrico de chamas no LACEN/DF. O teor de temephos foi calculado
a partir de uma curva padrão preparada com o padrão de temephos de 98%.
Avaliaram-se os resultados em porcentagem de mortalidade, seguindo o critério
da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1976) na interpretação do padrão de
susceptibilidade: maior ou igual a 98% - população susceptível; de 80 a 98% -
verificação da resistência; e menor ou igual a 80% - população resistente.

Susceptibilidade do Aedes aegypti ao Inseticida Temephos no Distrito Federal

ResultadosResultados

As populações ROCK e DIVAL apresentaram 100% de mortalidade quando
submetidas à dose diagnóstica de 0,012mg/l de temephos, sendo consideradas
suscetíveis. Entre as populações de campo, Ceilândia foi a única totalmente
suscetível (mortalidade: 98,5%). Gama (97,5%), Sobradinho (90,5%) e Planaltina
(88,8%), com mortalidade entre 80 e 98%, apresentaram níveis de susceptibilidade
alterados, necessitando portanto de verificação de resistência. As populações de
Taguatinga (76,3%), Guará (61,7%) e Núcleo Bandeirante (56,2%) foram
consideradas resistentes porque apresentaram mortalidade abaixo de 80%. Entre
as repetições dos testes (mínimo igual a 3; máximo igual a 24), verificamos que
os coeficientes de variação dos percentuais de mortalidade das larvas variaram de
2,2 a 38,4%, sendo os maiores coeficientes observados nas populações com
menores percentuais. Ceilândia apresentou o maior percentual de mortalidade
(98,5%) e o menor coeficiente de variação (2,2%), demonstrando ser, entre as
populações de campo, a mais homogênea.
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ConclusõesConclusões

As análises dos dados de mortalidade das larvas submetidas à dose diagnóstica
de 0,012mg/l de temephos demonstraram que as populações de Aedes aegypti de
Gama, Sobradinho, Planaltina, Taguatinga, Guará e Núcleo Bandeirante sofreram
alterações nos níveis de susceptibilidade ao temephos em 2000, sendo as três
últimas populações consideradas resistentes neste ano. Os coeficientes de variação
do índice de mortalidade das larvas expostas foram maiores nas populações com
menores percentuais de mortalidade. Portanto, há, nas populações resistentes,
maior heterogeneidade do que nas susceptíveis.

Susceptibilidade do Aedes aegypti ao Inseticida Temephos no Distrito Federal
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Instruções para pessoal de combate ao vetorInstruções para pessoal de combate ao vetor

Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001

“Os larvicidas utilizados na rotina do PEAa [Plano de Erradicação do Aedes aegypti] são:
 Temephos granulado a 1% (Abate, Larvin, Larvel e outros), que possui baixa toxicidade

(empregado em dose inócua para o homem, mas letal para as larvas).
Bacillus turighiensis israelensis (BTI) que é um inseticida biológico que poderá ser utilizado de

maneira rotativa com o temephos, evitando o surgimento de resistência das larvas a estes
produtos.

Metoprene, substância análoga ao hormônio juvenil dos insetos, que atua nas formas imaturas
(larvas e pupas), impedindo o desenvolvimento dos mosquitos para a fase adulta.”

“Tanto o temephos quanto o BTI e o metoprene, são agentes de controle de mosquitos, aprovados
pela Organização Mundial da Saúde para uso em água de consumo humano, por suas características

de inocuidade para os mamíferos em geral e o homem.”
Tratamento focal

“Consiste na aplicação de um produto larvicida nos depósitos positivos para formas imaturas de
mosquitos, que não possam ser eliminados mecanicamente. No imóvel com um ou mais depósitos com

formas imaturas, todos os depósitos com água que não puderam ser eliminados serão tratados. Em
áreas infestadas bem delimitadas, desprovidas de fonte de abastecimento coletivo de água, o tratamen-

to focal deve atingir todos os depósitos de água de consumo vulneráveis à oviposição do vetor.”
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Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

As ações de combate ao Aedes aegypti baseiam-se fundamentalmente na
aplicação de produtos químicos, tanto na fase larvar quanto na fase adulta. Já é
evidente, porém, que o uso exacerbado e indiscriminado destes levou à seleção
natural de insetos e, conseqüentemente, ao aparecimento de gerações resistentes
e à crescente poluição ambiental. Tornou-se necessária a busca de novas
metodologias de aplicação e/ou modificações nas já existentes. Por essa razão,
realizou-se estudo comparativo entre as técnicas de ultrabaixo volume (UBV) e
termonebulização (FOG), correlacionadas às variáveis existentes nos locais de
aplicação, visando à definição de uma delas para uso no combate ao Aedes aegypti.

MetodologiaMetodologia

Realizaram-se 12 testes simultâneos com a cipermetrina, na dose aproximada
de 3g/ha, aplicada em UBV e FOG. Para cada metodologia, as variáveis avaliadas,
relacionadas ao mosquito, foram: sexo (macho, fêmea) e dieta (alimentado e
jejum). Usaram-se quatro gaiolas, uma para cada variável, que foram colocadas
em um cabide, pendurado em ponto centralizado do cômodo e outro cabide no
quintal. Os mosquitos ficaram expostos ao inseticida durante uma hora, na área-
teste. Posteriormente, foram levados ao laboratório e transferidos para gaiolas de
repouso, onde ficaram sob observação por 24 horas. Utilizaram-se 100 mosquitos
como controle para cada teste, colocados a aproximadamente 2km da área-teste.
A análise de variância e o teste de Tukey foram usados, ao nível de significância
de 5%, para comparação da mortalidade entre as técnicas e as barreiras.

ResultadosResultados

Verificou-se que a mortalidade do Aedes aegypti pela técnica de UBV, no
intradomicílio, foi 82, 74 e 86%, respectivamente, para casas com barreiras
artificial, natural e sem barreiras; na mesma seqüência, a mortalidade para o
peridomicílio foi de 95, 93 e 99%. Com a técnica de FOG, a mortalidade observada
no intradomicílio foi de 19%, aproximadamente, para todos tipos de barreiras.
No peridomicílio, na mesma seqüência das barreiras, a mortalidade foi de 39, 27
e 96%. A mortalidade final para UBV e FOG foi de 87 e 37%, respectivamente.
Constatou-se que sexo e estado nutricional dos mosquitos interferiram no índice
de mortalidade do mosquito. A mortalidade dos machos foi significativamente
maior do que a das fêmeas, sendo os insetos alimentados, em ambos os sexos,
significativamente mais tolerantes do que aqueles em jejum (p<0,05).

Informe Epidemiológico
do SUS

ConclusõesConclusões

A avaliação da cipermetina aplicada em UBV e FOG, analisada pelas
variáveis  - barreiras naturais (plantas), artificiais (muros, paredes e similares) -
apontou a UBV como a metodologia mais adequada para uso nas cidades, nas
quais essas barreiras predominam.

Eficácia das Técnicas de Ultrabaixo Volume e Termonebulização
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Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

MetodologiaMetodologia

O Aedes aegypti tem papel importante na transmissão da dengue e febre
amarela urbana. Primeiros casos de resistência de larvas deste vetor contra
larvicidas sintéticos foram relatadas no Brasil. Produtos à base de Bacillus
thuringiensis var. israeliensis (B.t.i.) apresentam especial importância como
agentes de controle de culicídeos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a efetividade
de biolarvicidas em mosquitos com importância regional.

ResultadosResultados

O efeito de duas formulações aquosas (Teknar e Vectobac) e duas granuladas
(Mosquito Bits e Mosquito Dunks) à base de B.t.i. foi estudado em larvas de 3o

estádio (L3) de Aedes aegypti, criadas em condições de laboratório. Foi utilizada
água destilada e água destilada acrescida de lodo numa concentração final de
0,33%. A água tratada foi mantida em balde tampado a 25oC. O efeito dos produtos
sobre as larvas foi testado na dosagem recomendada pelo produtor, a cada cinco
dias, nos primeiros três meses, a cada dez dias no mês seguinte e, em seguida,
uma vez por mês. Foi testada a suscetibilidade larval (L1-L4) de Aedes aegypti e
Aedes albopictus para uma formulação granulada (Vectobac G) e a influência da
temperatura entre 15 e 35°C sobre o efeito deste produto em L3 de Aedes aegypti.
Os valores de CL

50
 foram calculados com Análise de Probit.

ConclusõesConclusões

Todos os bioinseticidas estudados demonstraram ter efeito residual elevado
em ausência de luz, tanto em água poluída como em água limpa, sendo notada,
no entanto, queda de ação, primeiramente no Vectobac, numa formulação líquida,
após incubação entre 120 e 150 dias em água poluída. Cerca de 330 dias após o
começo dos estudos, observou-se alta mortalidade para Teknar (maior ou igual
a 90%), e Mosquito Bits (maior ou igual a 92,5%). Redução nítida de mortalidade
de L3 foi observada para Vectobac (0%) e Mosquito Dunks (30%) em água
poluída neste período. A comparação das CL

50
 mostrou que larvas de estádios

menores das duas espécies testadas foram mais suscetíveis ao Vectobac G do
que larvas em estádios avançados. Os valores de CL

50
 (µg/ml), 4 horas após

aplicação, variaram entre 0,13 (L1) e 1,80 (L4) para Aedes aegypt i e entre 0,27
(L1) e 3,15 (L4) para Aedes albopictus. Os valores de CL

50  
(µg/ml)

 
obtidos para

35°C (0,57) e 30°C (0,62) foram significativamente inferiores se comparados
com resultados obtidos para temperaturas de 25°C (1,65), 20°C (1,24) e 15°C
(1,91) em L3 de Aedes aegypti.

Os biolarvicidas à base de B.t.i. testados mostraram ter alta atividade e um
efeito residual prolongado nas larvas de Aedes spp. e podem ser utilizados para
um controle integrado de mosquitos vetores.

Informe Epidemiológico
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Biolarvicidas à Base de Bactérias
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Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

Primeiros casos de resistência de dípteros a biolarvicidas foram descritos.
Ecossistemas naturais dispõem de grande número de microorganismos
entomopatogênicos, cuja maioria ainda é desconhecida. O objetivo do trabalho foi
isolar novas linhagens de bactérias de solos e sedimentos coletados no cerrado do
Centro-Oeste do Brasil e testar suas atividades em larvas de Aedes aegypti e Culex
quinquefasciatus.

MetodologiaMetodologia

Bactérias esporogênicas foram isoladas a partir de 400 amostras de solo e 45
de sedimento coletadas em diferentes regiões não antropisadas de cerrado do
Estado de Goiás. Material suspendido em solução salina foi submetido a choque
térmico e espalhado em meio nutritivo MBS acrescido de antibiótico ou aplicado
em larvas de Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus. Bactérias foram identificadas
através de microscópio. A atividade de novas linhagens de bactérias foi testada
em larvas das duas espécies. Para isso, cada linhagem foi cultivada em meio
nutritivo líquido por 48h e, a seguir, foram colocadas dez larvas de 3o estádio em
2ml desta cultura diluída em 100ml de água. A mortalidade foi examinada durante
dez dias.

ResultadosResultados

Não foi observada mortalidade maior ou igual a 50% em larvas das duas
espécies de mosquitos, após exposição aos solos, com exceção de uma amostra
que induziu 60% de mortalidade em larvas de Culex quinquefasciatus 24h após
exposição. Em amostras de sedimento, coletadas em criadouros potenciais de
mosquitos, não foram detectadas linhagens de Bacillus spp. com alta atividade
contra larvas de Aedes aegypti. Porém, em cerca de 20% das amostras, foi
observada mortalidade entre 60 e 100% em larvas de Culex quinquefasciatus,
quando expostas por dez dias aos sedimentos suspendidos. Utilizando-se meios
seletivos, foram analisadas 166 colônias com bactérias esporogênicas, das quais
14 colônias foram identificadas como Bacillus thuringiensis pela morfologia do
cristal. Um isolado matou 100% das larvas das duas espécies em 24h e mais cinco
isolados induziram mortalidades entre 45 e 65% em larvas de Culex
quinquefasciatus em 24h. Não foi detectado Bacillus sphaericus.

ConclusõesConclusões

Uma parte dos isolados de bactérias esporogênicas com cristal mostrou
ser Bacillus thuringiensis, na maioria, porém, sem atividade alta em larvas de
mosquitos. O potencial destes isolados, que foram armazenados no Banco de
Germoplasma da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília, para
combate de outras pragas , tem que ser estudado. Outros levantamentos de
bactérias deverão ser realizados para providenciar novas linhagens com atividade
larvicida.

Informe Epidemiológico
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Delineamento do ProblemaDelineamento do Problema

O Aedes aegypti  distribui-se na faixa cosmotropical, em que a proliferação
foi beneficiada pelas modificações antrópicas, criando-se em múltiplas coleções
de água. Esse mosquito é o principal vetor de dengue , que acomete cerca de
100 milhões de pessoas por ano , no mundo. Em função de intervenções com
inseticidas sintéticos no Brasil, esse mosquito adquiriu resistência em muitas
localidades. Assim, este trabalho teve a finalidade de procurar alternativas
naturais para controle de Aedes aegypti,  através da prospecção de substâncias
larvicidas, utilizando 30 espécies de plantas do cerrado.

MetodologiaMetodologia

As plantas foram secadas em estufa de ar forçado a 40°C, e, posteriormente,
moídas até baixa granulometria; percoladas a frio, usando-se etanol como solvente,
por 72 horas. O filtrado foi concentrado em evaporador rotativo e secado em
capela de exaustão por evaporação natural até a cristalização. As subfrações foram
separadas por cromatografia de coluna em sílica gel. Foram realizados 94
bioensaios, utilizando-se 20 larvas de 3° estádio para cada bioensaio e a mesma
quantidade para o controle. As larvas utilizadas foram criadas em câmara
climatizada a 28 ± 1°C, umidade relativa de 80 ± 5% e fotofase aproximada de 12
horas. Os bioensaios foram realizados em câmara similar à da criação e a
mortalidade avaliada após 48 horas. As concentrações letais foram interpoladas
pela Análise de Probit através do programa Statistical Product and Service Solution
(SPSS).

ResultadosResultados

De 30 plantas estudadas, a Magonia pubescens, o Paepalanthus speciosa e a
Copaifera langsdorffii apresentaram potencialidade larvicida para o Aedes aegypti.
As concentrações letais (CL

50
) das subfrações cromatográficas - 277, 304 e 311

da casca do caule da Magonia pubescens foram, respectivamente, de 300, 250 e
450ppm, para o 2° estádio. A CL

50
 do extrato bruto etanólico da flor de

Paepalanthus speciosa foi de 720ppm, para 3° estádio de Aedes aegypti. As CL
50

do óleo de Copaifera langsdorffii, para os 1°, 2°, 3° e 4° estádios, foram,
respectivamente, de 0,5, 1,0, 95 e 70ppm. Não houve morte no grupo controle.

ConclusõesConclusões

A Magonia pubescens e Paepalanthus speciosa apresentaram potencialidade
larvicida, porém o óleo da Copaifera langsdorffii foi o larvicida botânico mais
promissor para uso no combate ao Aedes aegypti.
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MetodologiaMetodologia

Aedes aegypti e Aedes albopictus são os mais importantes vetores de arbovírus
para o homem e têm sido controlados sistematicamente por inseticidas químicos
convencionais. Devido ao alto risco de intoxicação e ao custo econômico, estão
sendo estudadas alternativas econômicas, eficientes e ecologicamente compatíveis,
como a utilização de substâncias de origem vegetal. O objetivo deste trabalho foi
avaliar, em condições de laboratório e campo, o efeito inseticida do extrato aquoso
de pimenta-do-reino sobre larvas de Aedes aegypti.

Os grãos de pimenta -do-reino (250g) foram moídos até a condição de
pó fino e extraídos com 500ml de água destilada em banho-maria a 40°C sob
refluxo, por 48 horas. Após este procedimento, a mistura foi filtrada em
gaze e posteriormente em papel filtro, sendo em seguida evaporada até secura
em rotavapor e acondicionada em frasco coberto com papel alumínio e
armazenada na geladeira. Para efetuar os bioensaios preparou-se solução
estoque de 32mg/l e 1.000mg/l, sendo as demais concentrações obtidas por
diluição.

Laboratório: para as concentrações de 0, 2, 4, 8, 16 e 32mg/l, foram
utilizados recipientes de 500ml com 150ml de solução em cinco repetições.
Cada repetição possuía 10 larvas de 3º instar de Aedes aegypti , que eram
observadas em intervalos de 2, 4, 8, 16 e 32  horas após a colocação dos
extratos. A mesma metodologia foi utilizada para as concentrações 0, 64, 128,
356 e 1.000mg/l.

Campo: utilizou-se a mesma metodologia, exceto para os recipientes, que
foram vasos escuros de 1.000ml.  No cemitério e borracharia, as concentrações
0, 128, 356 e 1.000mg/l do extrato de pimenta-do-reino, foram avaliadas em
intervalos de 24 horas após a colocação dos extratos. Foram utilizadas cinco
repetições para cada tipo de tratamento com recipientes contendo 300ml dos
extratos com 10 larvas de 3º instar de Aedes aegypti. Em cada recipiente foram
colocadas paletas para verificar a porcentagem de oviposição nas concentrações
testadas.

ResultadosResultados

Tanto para os experimentos realizados em laboratório, como em campo,
somente a concentração de 1.000mg/l do extrato aquoso provocou 100% de
mortalidade. Em laboratório, a concentração de 356mg/l causou mortalidade
acumulada em 80% das larvas após 64 horas. Observou-se, no cemitério municipal
de Dourados, uma correlação positiva da mortalidade acumulada de larvas em
função da crescente concentração do extrato. A concentração de 1.000mg/l foi a
mais eficiente, provocando uma mortalidade acumulada de 100% das larvas em
um período de 24 horas de exposição. As concentrações de 0, 128 e 356mg/l
provocaram, respectivamente, mortalidade em 16, 30 e 46% após 168 horas de
avaliação. Observou-se uma relação decrescente do número médio de ovos
encontrados nas ovitrampas, nas diferentes concentrações do extrato aquoso de
pimenta-do-reino. Quanto mais elevada a concentração do extrato, menor o número
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ConclusõesConclusões

Como grande parte da literatura, que indica o potencial de extratos vegetais
para o controle de insetos, os resultados obtidos no presente estudo mostram
que o extrato de pimenta-do-reino, na concentração de 1.000mg/l, pode provocar
mortalidade em 100% das larvas de Aedes aegypti. Entretanto, a utilização desta
substância em programas de manejo e erradicação do mosquito está limitada no
fato de que a concentração diagnóstico para provocar a mortalidade é muito alta,
inviabilizando assim o seu uso em grandes programas. Entretanto, não há como
negar a importância desses elementos e, portanto, novas pesquisas necessitam
ser realizadas com extratos de outras plantas nativas, que têm apresentado
resultados satisfatórios para manejo em outras espécies.

volume 10, supl.  1
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de ovos encontrados nas ovitrampas. Na segunda avaliação, realizada na
borracharia, a concentração de 1.000mg/l também foi a mais eficiente, provocando
uma mortalidade acumulada de 100% das larvas em um período de 24 horas.

Dengue :Dengue :
Instruções para pessoal de combate ao vetorInstruções para pessoal de combate ao vetor

Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001Manual de normas técnicas - FUNASA - 2001

Controle biológico e manejo ambiental
“O controle de vetores em uma concepção atualizada procura contemplar idéias de integração de

métodos e estratégias. Entende-se dentro desse princípio que se devem trabalhar racionalmente
diversos métodos dentro de um enfoque ecológico.”

Controle biológico
“O controle biológico existe na natureza, reduzindo naturalmente a população de mosquitos
através da predação, do parasitismo, da competição e de agentes patógenos que produzem

enfermidades e toxinas. Atualmente, existem pesquisas no sentido de utilizar o controle biológico,
que teria a grande vantagem de minimizar os danos ambientais que os inseticidas comuns podem

causar.”
Manejo ambiental

“Um componente importante mas freqüentemente pouco valorizado no combate aos vetores é o
manejo do ambiente, não apenas através daquelas ações integradas à pesquisa de focos e tratamento

químico, tal como a eliminação e remoção de criadouros no ambiente domiciliar, mas, também, pela
coleta do lixo urbano regular ou através de mutirões de limpeza, o que, na prática, tem sido feito

apenas na vigência de epidemias.”
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Normas para PublicaçãoNormas para Publicação

O Informe Epidemiológico do SUS
é  u m a  p u b l i c a ç ã o  t r i m e s t r a l  d e
caráter  técnico-científico destinada
prioritariamente aos profissionais de
saúde. Editado pelo Centro Nacional de
Epidemiologia da Fundação Nacional de
Saúde  (CENEPI /FNS) ,  t em como
missão  a difusão do conhecimento
epidemiológico visando ao aprimoramento
dos serviços de saúde do SUS. Também
é um veículo de divulgação de portarias,
regimentos, resoluções do Ministério da
Saúde, bem como de Normas Técnicas
relativas aos Programas de Controle.

Serão aceitos trabalhos sob as
seguintes modalidades: (1) Artigos
originais nas seguintes linhas temáticas:
avaliação de situação de saúde; estudos
etiológicos; avaliação epidemiológica de
serviços, programas e tecnologias e
avaliação da vigilância epidemiológica
(máximo 20 páginas); (2) Artigos de
revisão: revisão crítica  sobre tema  re-
levante para a saúde pública ou de
atualização em um tema controverso ou
emergente (máximo 40 páginas); (3)
Relatórios  de reuniões ou oficinas
de  trabalho: relatórios de reuniões
realizadas para a discussão de temas
relevantes para a saúde pública com
conclusões e recomendações (máximo
25 páginas); (4) Comentários: artigos de
opinião, curtos, sobre temas específicos;
(5) Notas e (6) Artigos reproduzidos.

Os trabalhos encaminhados para
publicação deverão ser preparados de
acordo com os “Requisitos Uniformes para
Manuscritos Submetidos a Periódicos
Biomédicos” [Informe Epidemiológico do
SUS 1999; 8(2).] e apresentados por meio
de uma carta dirigida ao Corpo Editorial
do Informe Epidemiológico do SUS. Para
artigos originais, artigos de revisão e
comentários, os autores deverão  respon-
sabilizar-se  pela veracidade e ineditismo
do trabalho apresentado. Na carta de
encaminhamento deverá constar que o
manuscrito não foi publicado parcial ou

integralmente nem submetido a publi-
cação em outros periódicos e deverá ser
assinada por todos os autores.

Os trabalhos serão submetidos à
revisão de pelo menos dois relatores e ao
Comitê Editorial do Informe, sendo
aceitos para publicação desde que
aprovados pelo Comitê Editorial.

Apresentação do material:

Os trabalhos deverão ser redigidos
em português e impressos em espaço
duplo, fonte “Times New Roman”,
tamanho 12, formato. RTF (Rich Text
Format), em papel A4, com margem de 3
cm à esquerda e remetidos em três vias
impressas e em disquete de 31/2”. As tabelas
e figuras poderão ser elaboradas em
programas do tipo Microsoft Office, Corel
Draw ou Harvard Grafics, no formato
.BMP (Bitmap do Windows) ou .TIFF, no
modo de cor CMYK. Todas as páginas
deverão estar numeradas, inclusive as das
tabelas e figuras. Não serão aceitas notas
de pé de página. Todos os trabalhos devem
ser enviados com:

a)  Página de rosto: onde constarão título
completo, nome dos autores e das
respectivas instituições por extenso,
com endereço completo, telefone, fax
e e-mail.

b) Título: título do trabalho em português
e inglês em letras maiúsculas e nome
completo dos autores em letras mi-
núsculas. No rodapé: nome da(s)
instituição(ções) a que pertencem os
autores, órgão financiador e endereço
para correspondência. Indicar também
um título resumido para o cabeçalho
das páginas.

c) Resumo: colocado no início do texto,
redigido em português e com um máximo
de 200 palavras. Após o resumo, listar
três a quatro palavras-chaves.

d) Resumo em inglês (Summary): deve
corresponder à tradução do resumo
em português e seguido pelas pa-
lavras-chaves (Key Words).
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Os artigos originais devem conter a
seguinte seqüência, além dos tópicos já
descritos:

a) Introdução: apresentação do problema,
justificativa e objetivo do estudo.

b) Metodologia : descrição precisa da
metodologia utilizada e, quando indicado,
dos procedimentos analíticos.

c) Resultados: exposição dos resultados
alcançados, podendo constar tabelas
e figuras auto-explicativas (máximo
6). As tabelas e figuras devem ser
numeradas em algarismos arábicos e
ter título conciso. Devem ser apre-
sentadas em folhas separadas, agru-
padas em seqüência no final do texto
evitando abreviaturas. Em caso de usar
abreviaturas, incorporar legendas
explicativas.

d) Discussão: relacionar os resultados
observados aos de outros estudos
relevantes, incluindo suas implicações
e limitações.

e) Agradecimentos: os agradecimentos
devem se limitar ao mínimo indis-
pensável e localizar-se após o texto do
artigo.

f) Referências bibliográficas : as
referências citadas deverão ser listadas
ao final do trabalho, redigidas em espaço
duplo, numeradas em alga-rismos
arábicos e ordenadas de acordo com a
seqüência de citação no texto, no qual o
número deve aparecer após a citação,
sobrescrito e sem parênteses. Os títulos
dos periódicos, livros e editoras deverão
ser colocados por extenso.

g) Considerações éticas : quando perti-
nente, citar os nomes das Comissões
Éticas que aprovaram o projeto original.

As referências deverão obedecer ao
estilo e pontuação do “International
Committee of Medical Journal Editors”,
1997 (Vancouver), traduzido no Informe
Epidemiológico do SUS 1999; 8(2), como
descrito abaixo:
- Artigos de periódicos:
Monteiro GTR, Koifman RJ, Koifman S.

Confiabilidade e validade dos atestados
de óbito por neoplasias. II. Validação do
câncer de estômago como causa básica
dos atestados de óbito no Município do
Rio de Janeiro. Cadernos de Saúde
Pública 1997;13:53-65.

- Instituição como autora:
Fundação Nacional de Saúde. Ministério
da Saúde.  Manual de normas de
vacinação. Brasília (DF); 1994.

- Livros:
Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH,
Clinical Epidemiology. 2a ed. Baltimore:
Williams & Wilkins; 1988.

- Capítulos de livros:
Opromolla DV. Hanseníase. In: Meira DA,
Clínica de doenças tropicais e
infecciosas .  1ª ed. Rio de Janeiro:
Interlivros; 1991. p. 227-250.

- Resumos de congressos:
Carvalho H, Thuler LCS. Perfil de
mortalidade por AIDS no estado do Rio de
Janeiro. In: Resumos do XXXII Congresso
da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical 1996; Goiânia; 1996. p.48.

- Teses:
Waldman EA. Vigilância Epidemiológica
como prática de saúde pública [Tese de
Doutorado]. São Paulo: Universidade de
São Paulo; 1991.

Os trabalhos serão aceitos para
publicação, uma vez reformulados,
segundo os questionamentos e/ou su-
gestões feitos pelos relatores e o Comitê
Editorial.

Informações adicionais, incluindo
material para publicação, devem ser
encaminhados para:

Centro Nacional de Epidemiologia
Informe Epidemiológico do SUS
SAS  Quadra 4 - Bloco N - Sala 608
Brasília/DF - 70.058-902
Telefones: (061) 314-6545 / 226-4002
Fax: (061) 314-6424
e-mail: cenepi.gab@funasa.gov.br
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