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1.  APRESENTAÇÃO 

Os arbovírus têm sido motivo de grande preocupação em saúde pública em todo o mundo 

(Donalisio, 2017). Dengue, chikungunya e zika são os arbovírus que estão circulando 

concomitantemente no Brasil, colocando a saúde pública em alerta.  

 Em relação a dengue, o Brasil vem registrando epidemias quase que anualmente nas 

ultimas três décadas. Em 2016, foram registrados 1.500.535 casos prováveis da doença 

(casos notificados excetos descartados). Quanto a febre Chikungunya cuja transmissão 

autóctone foi detectada em setembro de 2014 no Amapá, disseminando-se por outros 

estados brasileiros houve 271.824 casos prováveis em 2016. Já a circulação do vírus 

Zika, identificado em 2015, teve 215.319 casos registrados em 2016 no território brasileiro 

(BRASIL, 2016; BRASIL, 2017). 

 Em Sergipe, o cenário das arboviroses comunga com a situação do país. O vírus dengue 

circula no estado desde 1996 causando epidemias, sendo até o momento a mais grave 

registrada em 2008 com 25.076 casos confirmados e 56 óbitos, segundo dados do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN (SERGIPE, 2016). Em 2016, 

houve registro de 3.449 casos prováveis da doença. 

A circulação do vírus Zika, provavelmente, ocorreu no estado desde o inicio de 2015, 

quando houve uma epidemia de doença exantemática inespecífica, mas o isolamento só 

aconteceu no inicio de 2016, ano em que houve de 221 casos. 

 O vírus da febre de Chikungunya teve autoctonia detectada em 2015 alcançando em 

2016, o registro 8.315 casos prováveis. 

Quanto as consequências da simultaneidade destes vírus, apesar de ainda pouco 

conhecidas, Donalisio diz que a “reinfecção pelos diferentes sorotipos do DENV, a 

interação de arboviroses (DENV sorotipos 1-4, CHIKV e ZIKV) poderia teoricamente 

resultar em viremias mais intensas ou outras alterações imunológicas” e que pode 

favorecer a predisposição para doenças autoimunes, a exemplo da síndrome de Guillain 

Barré. Desta forma, “ o impacto das arboviroses na morbidade e mortalidade se intensifica 

à medida que extensas epidemias pressupõem grande número de indivíduos acometidos, 

com implicações sobre os serviços de saúde, principalmente diante da ausência de 

tratamento, vacinas e outras medidas efetivas de prevenção e controle”(Donalisio, 2017). 
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Este Boletim apresenta os dados de 2016 e os compara aos de 2015, sendo utilizadas as 

bases de dados estaduais do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) 

nas versões Net e Online, do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do 

Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIHSUS e do Sistema de Informação 

LIRAa e LIA que trata dos Índices de Infestação Predial.  Os dados da população foram 

obtidos das estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para os anos de 2015 e 2016. 

 

 2. ANALISE DOS CASOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA  

O gráfico abaixo (Figura1) mostra que em 2016, a ocorrência de dengue, chikungunya e 

zika aconteceu concomitantemente nas primeiras semanas do ano. Os dados apontam 

transmissão intensa de chikungunya e por um período mais extenso que as demais. 

Todas tiveram início da elevação de casos, na semana três. Porém, Chikungunya se 

estendendo até a Semana Epidemiológica - SE 24, sendo o maior registro de casos na 

semana 09, Dengue até a 15, com pico na semana 07 e Zika até a semana 13, tendo na 

semana 05 o quantitativo maior de notificações. Isso demonstra a velocidade com que os 

vírus se disseminaram. 

 

                                               

   

 

 

 

 

 

            Fonte: Sinan/DVS/SES. Dados sujeitos a alterações.  

Como se pode observar na Figura 1, no ano de 2015, a transmissão mais intensa foi de 

dengue bem como o maior período de propagação, apresentando dois picos, os quais 

Figura 1. Casos prováveis de Dengue, Chikungunya e Zika, por semana epidemiológica de início 

de sintomas, 2015 – 2016, Sergipe. 
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ocorreram nos intervalos entre as semanas 1 a 20 e semana 32 a 50, Chikungunya da 

semana 42 a 51 e Zika da 48 a 51. 

A análise por mês de início de sintomas demonstrou que a ocorrência das três 

arboviroses, em 2016, teve o pico de transmissão no primeiro semestre, sendo fevereiro o 

mês com maior número de pessoas que apresentaram sintomas de dengue e zika.  

Em março houve destaque para notificações de chikungunya, enquanto mês de inicio de 

sintomas (Figura 2).  

 

 

                           

                                         

 

 

 

 

 

Fonte: Sinan/DVS/SES. Dados sujeitos a alterações.  

Em 2015, o cenário epidemiológico das arboviroses, segundo mês de início de sintomas, 

houve predominância de dengue em dois períodos,  sendo novembro o mês mais crítico. 

Para esta situação epidemiológica atípica da dengue, diante do complexo cenário 

epidemiológico com a entrada dos novos vírus, o Ministério da Saúde diz que os casos 

iniciais de chikungunya, possivelmente, foram notificados como dengue (BRASIL, 2016). 

As notificações de sintomáticos da febre chikungunya se elevaram nos meses de 

setembro a dezembro com pico, também, em novembro. As notificações de zika 

ocorreram no mês de dezembro de 2015. 

A análise da situação epidemiológica das arboviroses por região de saúde mostrou que 

em 2016 duas regiões registraram alta incidência e quatro registraram média em pelo 

menos uma das arboviroses.   

Figura 2. Casos prováveis de dengue, chikungunya e Zika, por mês de inicio de sintomas, 2015 – 

2016, Sergipe. 
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Fonte: Sinan/DVS/SES.  Dados sujeitos a alteração 

A taxa de incidência é calculada utilizando-se o número de casos novos prováveis dividido 

pela população de determinada área geográfica e expresso por 100 mil habitantes, 

conforme boletim epidemiológico nº 03 – 2017/MS.O Ministério da Saúde considera três 

níveis de incidência de dengue e demais arboviroses: baixa (menos de 100 casos/100 mil 

habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 

mil habitantes). A taxa de incidência é, portanto, um importante indicador de alerta e ajuda 

a orientar gestores e técnicos na tomada de decisão. 

 A região de Estância apresentou alta incidência tanto de dengue quanto de Chikungunya, 

com 331,37 e 703,96 casos/100 mil habitantes respectivamente. A de Aracaju alta 

incidência de  chikungunya (620,42 casos/100 mil hab.) e média de dengue (129,01). Na 

região de Propriá as notificações atingiram incidência média de dengue (293,95) e 

chikungunya (127,23). As regiões de Itabaiana (134,78) e Nossa Senhora do Socorro 

(176,85) registraram média incidência de chikungunya e a de Lagarto de dengue (238,68).  

As Sete regiões apresentaram menos de 100 casos/100 mil habitantes de Zika, ou seja, 

baixa incidência (Figura 3). 

Em 2015, foi a região de Nossa Senhora do Socorro que registrou incidência superior a 

300 casos/100 mil habitantes de dengue (396,58) de Chikungunya (331,88), portanto, alta 

incidência das duas doenças.  A de Itabaiana alta incidência de dengue (734,78), e média 

de chikungunya (176,15). Três regiões com alta incidência apenas de dengue: a de 

Lagarto (594,26), de Estância (506,45) e a de Aracaju (342,54).  Todas as regiões 
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Figura 3. Taxa de Incidência de dengue, chikungunya e Zika, segundo Região de Saúde , 2015 

– 2016, Sergipe. 
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notificaram baixa incidência de Zika.  As informações mostraram que a região de Nossa 

Senhora da Glória apresentou baixa incidência das três arboviroses tanto em 2016 quanto 

em 2015. 

A análise dos dados em 2016, por município, mostrou que em 72 (96%) municípios do 

estado houve registro de casos suspeitos de dengue, 71 (94,66%) notificaram casos de 

chikungunya e 27(36%) de zika (Figura 4). Os silenciosos para dengue foram três, para 

chukungunya foram quatro e 48 municípios não registraram suspeitos de Zika.  

 

 

 

Dos municípios que notificaram casos de dengue, 13 (18%) registraram taxa de incidência 

superior a 300 casos por 100.000 habitantes, 13 (18%) de 100 a 300 e 46 (63,88%)  

tiveram taxa de incidência inferior a 100 casos. Daqueles que registraram pacientes 

suspeitos de chikungunya 14 (19,17%) tiveram alta incidência, 21(29,57%) média 

incidência e 50,70%(36) baixa incidência. Em relação à Zika, dos 27 municípios com 

notificações da doença, 3,07% (01) apresentou alta incidência, 7,40%, media incidência e 

88,88%(24) de baixa (Figura 4). 

Observando a figura 4 fica evidente a expansão das arboviroses emergentes 

(chikungunya e zika) em Sergipe em 2016, visto que no ano de 2015, foram 51(68%), e 9 

(12%)  municípios tiveram casos suspeitos destas doenças, respectivamente. Notificaram  

Figura 4. Coeficiente de incidência de dengue, chikungunya e Zika, por município de residência 

em 2016. Sergipe. 
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dengue 72 (96%)  municípios (Figura 5).  

 

 

 

Chama a atenção os municípios sem registro de pessoas com suspeitas destas doenças 

em seus territórios, visto que estão localizados em áreas onde houve comprovação 

laboratorial de circulação viral ou nas proximidades, o que sugere subnotificação.  

A vigilância destas doenças deve ser intensa, especialmente nos períodos de baixa 

transmissão com o objetivo de detectar precocemente as alterações no padrão de 

transmissão e intervir em tempo hábil no controle e isso se dá através da 

notificação/investigação/diagnostico laboratorial oportunos dos casos.  

Dengue, Febre de chikungunya e doença aguda pelo Zika vírus conforme Portaria nº 204, 

de 17 de fevereiro de 2016, compõem lista de doenças de notificação compulsória a qual 

no Capitulo I, Art. 2º - VI define  “notificação compulsória: comunicação obrigatória à 

autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis 

pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou 

confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, descritos no anexo, podendo 

ser imediata ou semanal” (SERGIPE, 2016).   

 Portanto, todos os casos suspeitos devem ser obrigatoriamente, notificados 

semanalmente à Vigilância Epidemiológica do município para serem digitados no SINAN. 

São as unidades de saúde as principais fontes de detecção de casos suspeitos e, 

Figura 5. Coeficiente de incidência de dengue, chikungunya e Zika, por município de residência 

em 2015. Sergipe. 
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também, fontes de dados para os serviços de vigilância. A rápida coleta de informações 

nestas unidades e a qualidade destes dados são essenciais para o desencadeamento 

oportuno de ações de controle e prevenção no nível local. Dessa forma, é fundamental a 

boa comunicação entre as equipes destas unidades e a vigilância epidemiológica e 

entomológica (SERGIPE, 2016).   

 

3. GRAVIDADE DOS CASOS E OBITOS POR DENGUE E CHIKUNGUNYA  

O cruzamento das informações acerca das notificações, hospitalizações e óbitos de 

arboviroses mostrou que chikungunya foi a doença com maior número de notificações e 

de óbitos, em 2016, e menos hospitalizações se comparado a dengue. Diferentemente, 

em relação a dengue, houve mais internações que em chikungunya, apesar de menor 

número de casos prováveis e óbitos (Tabela 1).  

 

 

  
ARBIVIROSES CASOS  HOSPITALIZAÇÕES ÓBITOS 

2015 Dengue  9.153 256 7 

  Chikungunya 2.670 0 3 

  Zika  131 0 0 

2016 Dengue  3.449 95 1 

  Chikungunya 8.315 22 6 

  Zika  221 0 0 

                       Fontes: Sinan e SIM/DVS/SES – SIHSUS/MS. Dados sujeitos a alteração 

Já em 2015, dengue teve maior expressão no número de casos, assim como de 

internações e óbitos. Quanto à chikungunya, ocorreram três óbitos, 2.670 casos 

prováveis, sem internação pela doença (Tabela 1). 

 

4. CIRCULAÇÃO DO VÍRUS DENGUE  

O vírus do dengue apresenta quatro sorotipos denominados DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 

DENV-4. 

Em Sergipe no ano de 2016, não houve amostras positivas para Detecção de Antígeno 

Tabela 1. Número casos prováveis, hospitalizações e óbitos 

por arboviroses em 2015 e 2016. Sergipe. 
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NS1 nas 599 amostras examinadas. O NS1 que consiste em triagem de amostras para 

detecção do vírus circulante através do método RT-PCR, utilizada pelo Laboratório 

Central - 6 a circulação dos sorotipos DENV 1 e DENV 4. O sorotipo DENV 1 foi o 

predominante sendo identificado em 88,88% das amostras positivas por meio do RT-PCR 

enquanto que o DENV 4 foi identificado em 11,11% das amostra.  

5. MICROCEFALIA 

A partir do segundo semestre de 2015, com o aumento do numero dos casos de 

microcefalia no Brasil, o MS iniciou uma investigação ativa visando detectar a causalidade 

da síndrome, chegando à associação com o zika vírus no final de novembro do mesmo 

ano. Com o lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento da Microcefalia (PNEM), em 

dezembro de 2015, as ações foram potencializadas quanto á ampliação dos laboratórios 

de referencia, investimentos em pesquisas científicas, repasse de recursos para as ações 

de prevenção junto aos municípios, assim como a instituição de salas de situação 

(nacional, estaduais e municipais) para que as ações fossem planejadas 

estrategicamente, intersetorialmente e monitoradas. 

Em Sergipe, a partir do mês de agosto de 2015, houve alteração no padrão 

epidemiológico de ocorrência de microcefalia. Nos meses subsequentes continuou 

crescente o número de notificações, só havendo redução no mês de dezembro do mesmo 

ano. Em 2016, manteve a tendência de queda iniciada no ano anterior, havendo nos 

meses de abril, junho, julho e setembro mais notificação que nos anteriores a estes como 

retrata a Figura 6. O acumulado de notificações de microcefalia dos dois anos foram 270 

registros, havendo uma redução de 50% no número de casos notificados em 2016 se 

comparado a 2015. Houve confirmação de 128 dos casos acumulados. 
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            Fonte: RESP/CIEVS/DVS/SES. Dados sujeitos à alteração 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE INFESTAÇÃO (IIP) X OCORRÊNCIA 

DAS ARBOVIROSES  

O A. aegypti é um dos mosquitos mais importantes, epidemiologicamente, devido a seu 

papel na transmissão de doenças. Originário do Egito, na África, o A. aegypti, vem se 

espalhando nos países tropicais e subtropicais. No continente americano chegou através 

de embarcações que aportaram do Brasil para o tráfico de escravos, segundo estudo do 

Instituto Oswaldo Cruz (IOC). 

O combate ao A. aegypti, no Brasil, foi institucionalizado de forma sistematizada, a partir 

do século XIX, quando diversas epidemias de febre amarela urbana ocorriam no país, 

levando à morte milhares de pessoas (SERGIPE, 2016).  

 No Estado de Sergipe, a infestação pelo A. aegypti foi iniciada na capital Aracaju e no 

município de Laranjeiras no ano de 1977.  De rápida dispersão, em 1999, todos os 

municípios já se encontravam infestados. O atual quadro epidemiológico reflete bem a 

dificuldade no controle do mosquito. 

O A. aegypti se desenvolve através de metamorfose completa, e o ciclo de vida 

compreende quatro fases: ovo, larva (quatro estágios larvários), pupa e adulto. O controle 

Figura 6. Notificações de microcefalia por mês de nascimento em 2015 e 2016. 

Sergipe. 
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do vetor, centrado nas fases de larvas e pupas, que se desenvolvem na água, se dá 

através da visita domiciliar, realizada pelo agente de endemias e pelo supervisor, uma 

atividade fundamental para verificar a presença de criadouros, orientar os residentes 

sobre a eliminação dos mesmos, sobre medidas preventivas, identificação de focos e 

tratamento (biológico, mecânico, químico, etc.). É utilizada também para realizar 

levantamento de índices de infestação pelo Aedes. 

A atividade de levantamento do índice fornece informações importantes para nortear 

gestores no planejamento e execução das ações de controle do mosquito, a exemplo do 

Índice de Infestação Predial (IIP) que mostra o percentual de imóveis encontrados com 

larvas do Aedes no total de imóveis eleitos para pesquisa de larvas (inspecionados), 

apontando o risco de adoecimento da população pelas doenças transmitidas pelo vetor. 

Os limiares de risco de transmissão pelo Aedes, para os indicadores obtidos mediante 

levantamento, visando à prevenção e controle de epidemias de arboviroses (BRASIL, 

2009), são: 

Figura 7. Classificação dos Índices de Infestação Predial (IIP), 
por Aedes aegypti. 

IIP (%) Classificação 

< 1 Satisfatório 

1-3,9 Alerta 

> 3,9 Risco 

  Fonte: Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)/SVS/MS 

 

O levantamento de índice (LI) referente ao mês de novembro de 2016, conforme dados do 

Núcleo de Endemias/Diretoria de Vigilância em Saúde/SES, de acordo com a 

classificação IIP (Figura 7,) revelou que dos 64 municípios que enviaram informação, 21 

(32,81%) encontravam-se em situação de baixo risco de epidemia por vírus transmitido 

pelo Aedes, devido ter sido encontrado larvas do mosquito em menos de 1% dos imóveis 

pesquisados; 37 (57,81%)  municípios estavam em  situação de alerta com 1 a 3,9% dos 

imóveis com foco do mosquito; seis (9,37%)  municípios estavam em situação de risco de 

epidemia,  com IIP >3,9%, variando de  4,0% a 5,4% dos imóveis pesquisados 

encontrados com larvas de Aedes. Não informaram sobre levantamento 11 municípios o 

que corresponde a 14,66% dos municípios do estado (Figura 8).  
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Fonte: Gerencia de Endemias/DVS/SES 

Em novembro de 2015, foram 71 municípios  que realizaram LI, destes 18 municípios em 

situação satisfatória, 47 em alerta, seis em risco de epidemia e 4 não enviar informação. 

 Comparando os levantamentos de índice realizados em novembro de 2015 e de 2016  

em relação a classificação de risco observou-se que apesar do aumento do número de 

municípios com resultado satisfatório, houve redução do quantitativo de município em 

alerta, não reduziu os de alto risco (Figura 8).  

A manutenção dos índices de infestação abaixo de 1% é importante para evitar epidemias 

de doenças transmitidas pelo Aedes, segundo o Ministério da Saúde caracteriza situação 

de iminente perigo à saúde pública, quando a presença do mosquito “for constatada em 

1% (um por cento) ou mais dos imóveis do município, da localidade, do bairro ou do 

distrito” (BRASIL, 2006). 

Observou-se, também, que aumentou consideravelmente os municípios sem informação, 

o que aponta agravamento da situação de risco nesses municípios, uma vez que o 

levantamento do índice é um componente fundamental para a atividade de vigilância 

entomológica tendo diferentes objetivos (BRASIL, 2009): 

 Estratificar das áreas de risco entomológico; 

 Monitorar das atividades de controle; e 

 Avaliar as metodologias de controle (ações realizadas).  

 

Figura 8. Comparativo dos índices de infestação pelo Aedes aegypti  novembro 2015 -  2016 em   

Sergipe. 
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Como pode ser observado na figura 9, o cruzamento dos dados entomológicos 

(infestação pelo Aedes aegypti) e epidemiológicos (casos arboviroses), referentes a 2016, 

mostrou que dos 06 municípios com índice de infestação superior 3,9%, o que indica risco 

iminente de epidemia, Tobias Barreto registrou alta incidência de dengue e Simão Dias de 

ckikungunya. Em todos os 06 municípios houve registro de microcefalia. 

Dos 37 municípios com infestação por Aedes aegypti de 1 a 3,9%,  06 municípios 

apresentaram alta incidência de dengue e cinco alta taxa de dengue, totalizando 11  o 

número de municípios nesta situação. Houve registro de microcefalia em 17 municípios. 

Dos 21 municípios que registraram índice de infestação menor que 1%, 07 registraram  

alta taxa de incidência para alguma arbovirose, sendo 03 de dengue,  04 de chikungunya 

e 10 municípios registraram microcefalia. 

Quanto aos municípios sem informação entomológica (11), em novembro 2016, 07 deles 

apresentaram mais de 300 casos por 100 mil habitantes, alta taxa de incidência de 

doença transmitida pelo Aedes aegypti. Destes, quatro foram de dengue, três de 

chikungunya e um de Zika. Em quatro houve registro de microcefalia. 

Vale destacar que 13 dos municípios com ocorrência de casos de dengue, chikungunya, 

zika e microcefalia, concomitantemente, 23,07% encontravam-se em situação 

entomológica de risco de epidemia (IIP>3,9%); 53,84% classificados como alerta e, 

também, 23,07% como satisfatório (Figura 9).  
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Fonte: Gerencia de Endemias/DVS/SES 

As informações obtidas através deste estudo mostram a necessidade de cruzamento dos 

dados entomológicos e epidemiológicos para avaliação não apenas quantitativa, mas 

principalmente qualitativa das ações realizadas no controle entomológico, a aplicação 

desta no trabalho de campo com o propósito de se obter uma relação menos indireta 

entre a infestação pelo Aedes aegypti e a ocorrência destas doenças, uma vez que o 

índice de infestação indica risco de adoecimento da população por doenças transmitidas 

pelo vetor. 

7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAUDE (SES)  

A partir de 11 de novembro de 2015 quando o Ministério da Saúde declara Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) por alteração do padrão de 

Figura 9. Índice de infestação por Aedes aegypti e ocorrência simultânea das arboviroses 

por município de residência em 2016. Sergipe. 
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ocorrência de microcefalias no Brasil através da PORTARIA Nº 1.813, o governo de 

Sergipe através da SES tem promovido ações tais como: 

 

 Decretou situação de emergência em todo território sergipano;  

 Instituiu Comitê Gestor para acompanhamento e avaliação da situação; 

 Instituiu a Sala Estadual de Situação com objetivo de coordenar e monitorar as 

ações de mobilização e combate ao vetor (A. aegypti), por meio de uma resposta 

integrada e intensificada com envolvimento de vários órgãos governamentais e de 

representação da sociedade e dos municípios; 

 Publicou plano de contingência e elaborou plano de ação com parceria dos 

componentes da Sala Estadual; 

  Intensificou as ações da Brigada Itinerante, formada por agentes de endemias 

contratados; 

  Elaborou e publicou o Protocolo Estadual de Vigilância e Atenção à Saúde em 

resposta a ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo zika vírus; 

 Elaborou campanha de mídia e material gráfico; 

 Criou portal da Sala de Situação do controle do Aedes, com publicação de 

informações de orientação a população e profissionais; 

 Capacitou profissionais de saúde, educação, defesa civil, entre outras áreas; 

 Realizou monitoramento e avaliação rotineiramente da situação das arboviroses e 

microcefalia; 

 Publicou semanalmente Informe Epidemiológico sobre os dados das arboviroses e 

microcefalia, bem como ações desenvolvidas; 

 Publicou Informes analíticos e diagnósticos sobre arboviroses e microcefalia; 

 Socializou com os municípios o resultado das análises da ocorrência das 

arboviroses utilizando o Telessaúde, entre outras ações. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como esclarece Donalisio “as arboviroses são um crescente problema de saúde pública 

no mundo principalmente pelo potencial de dispersão, pela capacidade de adaptação a 

novos ambientes e hospedeiros (vertebrados e invertebrados), pela possibilidade de 
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causar epidemias extensas, pela susceptibilidade universal e pela ocorrência de grande 

número de casos graves, com acometimento neurológico, articular e hemorrágico”.  

Nos anos estudados, Chikungunya foi a doença de maior ocorrência no Estado de 

Sergipe dentre as arboviroses circulantes, bem como responsável pelo maior número de 

óbito. Houve considerável redução dos casos de microcefalia e dengue. Quanto a 

classificação de risco baseado no levantamento de índice de infestação pelo Aedes 

aegypti observou-se manutenção de alta proporção de municípios em situação de risco de 

transmissão em relação a 2015.  

Reduzir os índices de infestação continua sendo a principal estratégia de prevenção das 

doenças transmitidas pelo A. aegypti, constituindo prioridade nas ações que levem a essa 

redução. Para isso, é fundamental que os gestores e a população reforcem as ações de 

eliminação dos possíveis criadouros de mosquitos tais como: intensificando ações de 

limpeza urbana, de mobilização social e mantendo reservatórios que possam acumular 

água, totalmente vedados. Para obter um impacto maior, no menor tempo possível, é 

fundamental  que essas ações sejam realizadas de forma rotineira e intersetorial.  
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