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RESUMO

A dengue é uma das principais doenças que afetam a saúde pública. A transmissão do vírus ocorre através de dois vetores: o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. O controle da

proliferação do mosquito e os surtos da doença representam um fardo sobre as populações e os sistemas de saúde. Por ser uma doença endêmica que não possui vacina

totalmente segura e 100% eficaz, a prevenção ainda é a melhor forma de controle. O objetivo deste estudo foi construir e acompanhar armadilhas de baixo custo para a captura

do mosquito Aedes na Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ibirité, e monitorar através de questionários os casos de Dengue entre os anos de 2015 a 2018 em

graduandos, servidores da UEMG e servidores da Fundação Helena Antipoff (FHA) que compartilham o mesmo espaço. As armadilhas foram confeccionadas seguindo os moldes

da armadilha MosquiTRAP, mas adaptada para a utilização de materiais alternativos. Foram distribuídas 100 armadilhas pelo campus da Unidade Ibirité em locais frescos e

sombreados, onde há maior circulação humana favorecendo a presença do vetor, as mesmas são monitoradas semanalmente para a contagem dos mosquitos apreendidos bem

como para acompanhamento da eclosão de ovos e desenvolvimento das larvas e mosquitos. As armadilhas construídas ainda não capturaram o mosquito Aedes por terem sido

encontradas destruídas ou com alguma espécie de dano causado por terceiros nessas armadilhas. Os dados parciais dos questionários mostraram que 52,6% dos entrevistados

tiveram Dengue entre os anos de 2015 e 2016, os meses de maior incidência da doença foram registrados entre março e abril, esses casos podem estar relacionados devido às

chuvas e a temperatura que favorecerem o desenvolvimento do mosquito. Dentre estes casos relatados 70% foram confirmados como Dengue. Das pessoas entrevistadas 60%

utilizam de sistema de saúde privado e 57,1% das mesmas notificaram os casos de Dengue à Vigilância Epidemiológica do município de sua residência.
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