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OBJETIVO

Monitorar a distribuição local de Ae. aegypti, no município

de Picos-PI, com armadilhas em peridomicílio,

intradomicílio e terrenos baldios, caracterizando-se como

criadouro artificial eficaz para a ovoposição.

A espécie Aedes aegypti Linnaeus, 1762 é o principal vetor

responsável pela transmissão de arboviroses nas Américas,

especialmente da dengue. O conhecimento das áreas de

ovoposição do referido vetor transmissor é muito importante, de

modo a proporcionar informações relevantes a respeito das

possibilidades de sua proliferação em novas áreas.

INTRODUÇÃO

Foram capturados 13.754 larvas e pupas de distintas espécies de culicídeos,

sendo 13.330 de Ae. aegypti. O mês de Abril de 2018 obteve um maior número

de capturas, com 6.149 espécimes, e o mês de novembro de 2017 foi o mês de

menor número, com 98 espécimes coletadas. Do total de larvas coletadas de Ae.

aegypti, apenas 9.265 atingiram o estágio alado, sendo 4.265 machos e 5.000

fêmeas. O cálculo do Índice de Positividade da Larvitrampa (IPL) e o Índice de

Densidade Larvária (IDL), revelou que, o Ae. aegypti, com base na

correspondência estabelecida entre o IDL e o índice de Breteau, dos 15 bairros

estudados, 11 estão na área de risco elevado, com IDL maior que 5.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O monitoramento das 

larvitrampas foram 

realizados semanalmente, 

as formas imaturas 

coletadas eram levadas até 

o Laboratório de 

Parasitologia, Ecologia e 

Doenças Negligenciadas 

(LAPEDONE) UFPI/CSHNB

Foram armazenadas em 

bandejas e alimentadas com 

ração de tartaruga até 

atingirem a fase alada para 

identificação da 

gênero/espécie segundo 

Forattini. 

Os mosquitos alados foram 

armazenados em tubos de 

vidro de 10ml, identificado 

com a data da coleta, bairro 

e o número da armadilha, 

para ser realizada a 

identificação das espécimes 

quanto gênero/espécie. 

Os índices calculados, além de fornecerem informações de distribuição

geográfica de tais vetores, é muito importante pela contribuição com a

caracterização da fauna desses insetos, servindo como auxílio na execução de

técnicas para o planejamento de prevenção e controle vetorial, principal

estratégia no combate de arboviroses e outras patologias transmitidas que vem

preocupando as autoridades de saúde púbica em todo país.

CONCLUSÃO

FONTE:https://www.britannica.com/animal/Aedes-aegypti
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Aedes aegypti fêmea, durante repasto sanguíneo.


