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OBJETIVO

Relatar as atividades de prevenção da dengue

“Projeto Aedes aegypti do Bem em Piracicaba” e

engajamento com a comunidade.

.

A dengue é uma doença febril aguda causada por

um vírus, sendo um dos principais problemas de

saúde pública no mundo. É transmitida pelo

mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em áreas

tropicais e subtropicais. Segundo o boletim

epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado em

janeiro de 2018, foram registrados menos casos

prováveis de dengue em 2017, 252.054 casos contra

1.483.623 em 2016.

INTRODUÇÃO

O sucesso do Projeto Aedes aegypti do Bem em Piracicaba, deve em

grande parte ao engajamento da comunidade. A aprovação do público

para controle de vetores tem crescido de modo consistente, à medida que

moradores da área continuam percebendo os benefícios dessa solução.

CONCLUSÃO

A aprovação do público à solução da Oxitec para controle de vetores

cresceu de modo consistente. “O aumento da popularidade do Aedes do

Bem™ em Piracicaba é reflexo do árduo trabalho realizado por agentes de

saúde e pela equipe da Oxitec explicando o que é e como funciona o

nosso mosquito, mas não só”, afirma Glen Slade, diretor da Oxitec do

Brasil, empresa que produz o Aedes do Bem™. A taxa de 92,8% em

novembro de 2016 da população de Piracicaba (SP). representa melhora

em relação ao nível de apoio de 88,3% medido em junho de 2016. Desde

o início do projeto no CECAP/Eldorado, bairro onde o Aedes do

Bem™ vem sendo liberado desde abril de 2015, as pesquisas de opinião

do CW7 mostram que a porcentagem de moradores de Piracicaba que

conhecem o projeto aumentou de 80,3% para 97,6%.
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Foi realizado um estudo retrospectivo,

transversal, analisando-se os dados obtidos do

Projeto Aedes aegypti do Bem referente ao período

de 04/2015 12/2016. As liberações em Piracicaba

começaram em abril de 2015. O primeiro bairro foi

escolhido pelo grande número de pessoas que

contraíram dengue entre julho de 2014 e julho 2015.

Segundo dados da Secretaria de Saúde de

Piracicaba, nesse período foram confirmados 133

casos de dengue na região. Ainda de acordo com a

Secretaria, após o emprego do Aedes do Bem™ no

bairro, foram confirmadas apenas 12 ocorrências da

doença ao longo do ano-dengue 2015-2016, uma

redução de 91% na quantidade de casos de dengue.
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RESULTADOS

Resultados preliminares mostraram uma diminuição

de 82% na quantidade de larvas selvagens de Aedes

aegypti na área tratada em relação a uma área sem

liberação escolhida como controle. Em junho de 2016,

foi anunciada a expansão do projeto para a região

central da cidade, beneficiando 60 mil moradores de

11 bairros. A taxa de apoio dos moradores do bairro

ao projeto foi de 96%, devido as atividades de

prevenção e conscientização com a comunidade

através de palestras nos bairros, centro comunitários e

nas escolas. A informação correta deve chegar a todos

para obter colaboração e participação destes,

esclarecendo a importância de cada um para obter

sucesso do Projeto. Citando alguns: eliminando os

criadouros: não deixando água parada, fechando a

caixa d’água, recolhendo o lixo e conversando com os

agentes de saúde sobre as formas mais eficazes de

combater o mosquito. Estes dados são resultado do

trabalho desenvolvido em Piracicaba do Projeto.
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