
BRUNO VINÍCIOS MEDEIROS MENDES

FACULDADES INTEGRADAS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - FAINTVISA

METODOLOGIA

No presente trabalho, foi realizada uma pesquisa de

revisão bibliográfica narrativa, buscando artigos relevantes

em bancos de dados acadêmicos como Scielo e Biblioteca

Virtual em Saúde (BVS), utilizando descritores como:

arboviroses, arbovírus e saúde pública. Foram utilizados

dez artigos no trabalho, entre os anos de 2017 e 2013, nos

idiomas inglês e português. Em seguida, foi realizada a

leitura e reflexão sobre os artigos obtidos, finalizando com

a produção do presente trabalho.

Os arbovírus são os agentes etiológicos causadores das

arboviroses, compreendem um grupo de microorganismos,

compostos por vírus transmitidos através de vetores artrópodes.

As manifestações clínicas das arboviroses podem variar desde

uma febre leve e indiferenciada até síndromes neurológicas,

dores articulares e episódios hemorrágicos (DONALISIO,

FREITAS, ZUBEN, 2017; BARBOSA et al. 2017).

INTRDUÇÃO

Concluindo, a prevenção é a melhor ação a ser tomada sobre as arboviroses.

Com a finalidade de reduzir o número de focos de proliferação, diminuir o

número de casos notificados e buscar uma melhor utilização dos recursos

públicos. Espero que o presente trabalho sirva para estimular os pesquisadores e

as autoridades a adotarem novas estratégias com relação à saúde.

CONCIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

BARBOSA, I. R. et al. Identificação de áreas prioritárias para vigilância e controle de

dengue e outras arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti no município de Natal-

RN: relato de experiência. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 26(3): 629-638, jul-set,

2017.

BRITO, C. A. A.; TEIXEIRA, M. G. Increased number of deaths during a chikungunya

epidemic in Pernambuco, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 112(9):

650-651, September, 2017.

COSTA, J. M. B. S. et al. Painel estadual de monitoramento da infecção pelo vírus

zika e suas complicações: caracterização e uso pela Vigilância em Saúde. Saúde

debate, Rio de Janeiro, v.41, n.especial 3, p.316-328, set, 2017.

DONALISIO, M. R.; FREITAS, A. R. R.; ZUBEN, A. P. B. V. Arboviroses emergentes no

Brasil: desafios para a clínica e implicações para a saúde pública. Rev Saúde Pública

2017; 51:30.

FALBO, G.; CABRAL, F. J. E. Enfrentando um surto epidêmico grave: a luta contra as

arboviroses. Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, 16 (Supl. 1): 55-56, nov., 2016.

FIGUEIREDO, L. T. M. The recent arbovirus disease epidemic in Brazil. Revista da

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 48(3): 233-234, May-Jun, 2015.

FIGUEIREDO, L. T. M. How are so many foreign arboviruses introduced in Brazil?.

Rev Soc Bras Med Trop 49(6): 665-667, November-December, 2016.

SIQUEIRA, M. S. et al. Internações por doenças relacionadas ao saneamento

ambiental inadequado na rede pública de saúde da região metropolitana de Porto

Alegre, Rio Grande do Sul, 2010-2014. Epidemiol. Serv. Saude, Brasília, 26(4): 795-806,

out-dez, 2017.

VIRGENS, T. M. et al. Eauna of mosquitoes (Diptera: Culicidade) in Goytacazes

National Forest and surrounding area, State of Espírito Santo, Southeastern Brazil.

Biota Neotrop. 18(1): e20160250, 2018.

ZARA, A. L. S. A. et al. Estratégias de controle do Aedes aegypti: uma revisão.

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 25 (2): 391-404, abr-jun, 2016.

ARBOVIROSES, UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

RESULTADOS

A vigilância na transmissão de arboviroses ocorre através

de modelos estatísticos, técnicas de geoprocessamento e

análise do espaço, a fim de, compreender o contexto da

produção e difusão das patologias. Esses métodos,

auxiliam na identificação de áreas de risco, períodos de

maior atividade vetorial e locais mais vulneráveis. Todos

esses benefícios contribuem para tomar decisões a

respeito da intervenção que deve ser realizada A

reemergência das arboviroses no Brasil ocorrem devido a

influência de fatores sociais, ambientais e ecológicos. A

demora das autoridades em intervir, resultou em uma

sobreposição de problemas, tanto de saúde, como no

gasto de dinheiro público (BARBOSA, I. R. et al 2017).
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DISCUSSÕES

Dentre as estratégias de controle contra arboviroses propostas pelas

autoridades, está a ação integrada entre a população e os profissionais de

vigilância, como os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de

Combate a Endemias (ACE). Ambos serão responsáveis por promover o controle

mecânico e químico do vetor, buscando detectar e destruir prováveis

reservatórios de água, que possam servir de depósito para ovos de mosquito.

Podemos citar também, a promoção de ações educativas com o objetivo de

garantir a eliminação dos criadouros (SIQUEIRA et al. 2017; ZARA et al. 2016).62%
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