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OBJETIVO 
Avaliar o impacto de ações locais de controle integrado de 

mosquitos sob a população de Aedes aegypti e Culex 

quinquefasciatus em residências consideradas como grupos de 

risco para arboviroses no bairro da Várzea, Recife-PE.  

Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus são vetores de 

patógenos, portanto são uma importante preocupação para 

saúde pública. O controle e a vigilância desses mosquitos é 

fundamental, podendo auxiliar na redução de incidência de 

doenças causadas pelos agentes etiológicos que podem 

transmitir. 

 

 

 

No Brasil, o controle vetorial baseia-se apenas no tratamento de 

criadouros, que muitas vezes são de difícil acesso e/ou estão 

ocultos, tornando sua eficácia limitada. O que nos leva a buscar 

novas estratégias. Segundo Regis e colaboradores (2008), o 

uso de ações de controle direcionadas, simultaneamente, para 

duas fases do ciclo de vida do mosquito pode ajudar a reduzir 

sua densidade populacional.  
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AVALIAÇÃO DO CONTROLE VETORIAL INTEGRADO DA INFESTAÇÃO DE  

Aedes aegypti E Culex quinquefasciatus EM UM BAIRRO DO RECIFE-PE. 

ÁREA DE ESTUDO 
A Várzea é classificada, pelo LIRAa, como um bairro de alto 

risco para a transmissão de dengue. Desde 2015 vem sendo 

implementadas ações de controle de mosquitos em uma área 

do bairro composta por 500 imóveis, distribuídos em sete 

quarteirões, utilizando as seguintes estratégias: 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
Este estudo terá duração de 12 meses, a fim de acompanhar os 

efeitos das ações locais de controle de mosquitos em dois 

extratos: 

2015 / 2016 

Out/ 2017 

Jan/2018 

Aplicação  
espacial de Bti 

 

Inundação  da área com  
Armadilhas de oviposição 

(OVT e BR-OVT) 
 

Seleção de 40 imóveis  
 (monitoramento e intensificação   

de ações) 
 

Fev/2018 

Avaliação das  

Ações em ciclos  

de 30 dias  

 

Monitoramento (20 residências) 

1 ovt (Palhetas) 

peridomicíliar 
1 BR-ovt 

intradomicíliar 
Aspiração mensal  

de mosquitos 

Intensificação das ações de controle (20 residências) 

1 ovt (Palhetas) 

1 ovt (tecido) 

peridomicíliar 

2 BR-ovt 

intradomicíliar 
Aspiração quinzenal  

de mosquitos 

Após 6 meses de avaliação um total de 8.799 mosquitos foram 

coletados, sendo 839 A. aegypti e 7.960 C. quinquefasciatus. Houve 

diferença significativa entre o número médio de mosquitos de A. 

aegypti coletados na área de intensificação (2,25 ± 1,6) e de 

monitoramento (1 ± 1,04) (F=4,59; gL: 1,232; p<0,005). A coleta de C. 

quinquefasciatus também diferiu entre as áreas de estudo (F=14,67; 

gL: 1,232; p<0,005), sendo maior nas casas de intensificação (17 ± 9,7) 

em relação as de monitoramento (11,6 ± 4,8) (Fig.1). 

Em relação à densidade de ovos, foi coletado através das armadilhas 

(OVT e BR-OVT) um total de 369.149 ovos de A. aegypti. Houve 

diferença estatística (F=22,49; gL: 1,277; p<0,005) no número de ovos 

coletados nas áreas de monitoramento (131.472) e intensificação 

(237.677), comprovando que a intensificação de ações locais promove 

uma maior remoção de ovos do ambiente (Fig.2). 

Fig. 1 – Média de adultos coletados através de aspiração mecânica no bairro da Várzea 

Fig. 2 – Índices de Densidade de Ovos (IDO) nas áreas de estudo. 

A coleta massiva de ovos e o tratamento de criadouros com larvicidas é 

uma estratégia promissora (REGIS et al, 2013), aliado à essas ações, a 

implementação de coleta de adultos pode ampliar os resultados 

esperados. Nossos dados demonstram que as ações de intensificação 

(quatro armadilhas/residência e aspiração quinzenal) ampliaram 

significativamente o espectro de coleta de ovos e mosquitos/residências. 

Além disso, pode-se perceber que em momentos de pico de oviposição 

(ciclo 2 – Fig.2) estratégias de intensificação de ações locais podem 

ajudar a prevenir uma explosão da densidade populacional local. Os 

dados obtidos até então seguem  flutuações já vistas em outros 

trabalhos (REGIS et al, 2008; REGIS et al 2013) e demonstram uma 

tendência de redução local na densidade de ovos. Esses dados são 

promissores, pois irão auxiliar na criação de um mapa de risco da área, 

direcionando as ações de controle mais intensivas para as áreas de 

maior densidade de mosquitos.  

Aedes aegypti Culex quinquefasciatus 

Os parâmetros entomológicos (densidade de adultos e densidade 

média de ovos) serão obtidos em 40 residências para verificar os 

efeitos das ações integradas: uso de armadilhas, coleta de 

adultos e tratamento mensal de criadouros com Vectomax®. Os 

ovos e mosquitos coletados serão contados em laboratório.  


