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OBJETIVOS 

          O trabalho teve como objetivo enfatizar os 
aspectos clínicos e a importância das medidas 
preventivas relacionadas às principais arboviroses de 
importância em saúde pública. 

          Arboviroses são caracterizadas por um grupo de 
doenças virais, transmitidas por vetores (Arthropod-
borne vírus). Estas têm sido reconhecidas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) como um 
problema global de saúde pública, em virtude de sua 
crescente dispersão territorial e necessidade de ações 
de prevenção e controle cada vez mais complexas 
(WHO, 2009).  
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            A análise retrospectiva das principais 
arboviroses em circulação no Brasil e a expectativa de 
severas implicações futuras chama a atenção para a 
necessidade urgente de priorização das medidas 
governamentais para o controle dos vetores, os quais 
se adaptam facilmente as mudanças do meio 
ambiente e possuem alta capacidade de ser 
reproduzir, desafiando os programas de prevenção e 
controle instituídos.  

Tabela 1 – Principais arbovírus de importância em saúde pública no Brasil. 


