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OBJETIVO 

Comparar os dois indicadores entomológicos antes 

e depois da instituição de incentivo financeiro para 

o enfrentamento as arboviroses.  

As infecções por arbovírus podem variar desde a 

doença febril leve e indiferenciada a síndromes febris 

neurológicas, articulares e hemorrágicas. Com 

freqüência, os quadros graves são conhecidos somente 

após circulação viral em extensas epidemias, muitas 

vezes mostrando impacto imprevisível na morbidade e 

mortalidade. Índices alarmantes de arboviroses se 

concentram nas mesmas regiões onde a dengue incide 

há 30 anos. Atribui-se a isso o possível fracasso das 

estratégias vigentes de enfrentamento das arboviroses 

adotados por diferentes esferas governamentais além 

do fato de que as origens do problema não estão 

meramente na dispersão do vetor, mas se articulam aos 

determinantes sociais de saúde. A Secretaria da Saúde 

estado do Ceará instituiu, dentre outras ações, um 

incentivo financeiro aos municípios que apresentassem 

os melhores indicadores de vigilância e controle das 

arboviroses. 

INTRODUÇÃO 

A estratégia integrada saúde e educação fortalece a Interface dos 

serviços proporcionando uma expansão das atividades de promoção 

e vigilância das arboviroses, e a proposta de aporte financeiro 

atrelado a indicadores entomológicos contribui para o enfrentamento 
dessas doenças. 

CONCLUSÃO 

No ciclos avaliados foi possível observar melhora nos dois 

indicadores analisados. A meta de cobertura de visitas foi 

atingida em 90,76% dos municípios e o percentual de 

municípios com índices altos (acima de 3,9%) reduziu em 

62%.  

RESULTADOS 
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ANÁLISE DOS INDICADORES ENTOMOLÓGICOS APÓS LANÇAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO 

ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES URBANAS TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI 

NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foram estabelecidos 06 (seis) critérios para que os 

municípios se habilitassem ao recebimento de um 

incentivo financeiro para enfrentamento s 

arboviroses. No presente trabalho, foram analisados 

dois critérios: Cobertura de visitas domiciliares acima 

de 80% e redução dos índices de infestação predial. 

O período avaliado foi de junho de 2017 a abril de 

2018. 
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Figura 1. Lançamento do  Incentivo financeiro “Todos Contra o 
Mosquito” em 12 de Junho de 2017. 

Figura 2. Desempenho dos municípios do Ceará em relação à Cobertura de Visitas 

domiciliares e Índice de Infestação Predial para o Aedes aegypti de Julho a Dezembro  
de 2017. 
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