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Objetivos:Avaliar a eficácia do larvicida biológico Bacil/us thuringiensis para controlar
fonllas imaturas de Ae. Aegypti, em recipientes do tipo anllazenamento na cidade
de Caxias, MA Metodologia:
Foram selecionados 15 tanques em residências do
bairro Pampulha em Caxias, MA, os quais foram tratados com Bacillus thuringiensis
israe/ensis Bti (Culinex Tab Plus). Semanalmente realizavam-se duas visitas para
verificar recolonização por Ae. Aegypti, e quando o recipKJnte estava positivo era feito
um novo tratamento. Em seis residências, foram colocados tanques de cimento de
25 LIs, que serviram como controle-tratado. Para verificar a efetividade do Bti em condições experimentais, utilizou-se 10 tanques de cimento, com volume de 25 L cada,
sendo cinco tratados com o Bti (grupo experimental) e ao outros cinco foram mantidos
sem tratamento (grupo controle). No primeiro dia do experimento foram cokJcadas 20
larvas de segundo estádio (L,) em cada tanque e realizadas leituras após 24 horas. A
cada sete dias, repetia-se o mesmo procedimento e fazia-se a leitura da mortalidade
até o larvicida perder a efetividade. Foram realizados três cidos de experimentos de
acordo com o periodo de efetividade do produto. Resultado: A média de efetividade
do Bti nos teste do bairro Pampulha foi bastante variada, sendo a maior de 65 dias, e
a menor de 11,3. No entanto o periodo médio de efetividade em quase todos os tanques foi em tomo de 22 dias, e os recipientes controles apresentaram a maior média
de 25,1 dias e menor de 7,05 dias. Em condições experimentais a efetividade foi de
21 dias nos três cidos, entretanto o percentual de mortalidade foi bastante dfferenciado. No 10cido, observou-se de 100% de mortalidade até o 140 dia de experimento,
reduzindo os valores para menor que 20% com 21 dias. No 'Z' cido os percentuais
foram bastante reduzidos com 100% de mortalidade apenas no primeiro dia de experimento, atingindo 0% com 21 dias, resultado semelhante ao 30 que também só
apresentou mortalidade de 100% no primeiro dia de experimento, 70% no sétimo dia
e reduzindo para 0% no 210 dia. Conclusão: Os testes em condições experimentais
e de campo mostraram a efetividade do larvicida Bti Culinex Tab Plus que manteve
os tanques das residências sem larvas de Ae. aegypti por um período de 22 dias, o
que demonstra que o produto pode ser utilizado contra o vetor do dengue, principalmente a~emando com o inseticida químico para evitar o mecanismo de resistência.

A dengue é considerada a principal doença reemergente nos países tropicais e sut>tropicais, o que preocupa as autoridades da área da Saúde de Cuiabá devido às
estatísticas alarmantes dos casos de dengue. Objetivos: Para a identificação precoce do Aedes aegypü bem como o controle desse vetor no Campus da UFMT, foi
desenvolvido o presente estudo comparando os dados entre os anos de 2004 e
2007, objetivando analisar os índice de Densidade de Ovitrampa (IDO) e a taxa de
precipitação de chuvas nos diferentes anos. Material e Métodos:
Para o monitoramento, de Agosto a Dezembro dos referidos anos, foram selecionados 20 pontos
estratégicos, que compreendem em áreas extemas e intemas do Campus. Para
tanto, foram instaladas armadilhas do tipo ovitrampa (potes plásticos de cor preta
contendo uma palheta de madeíra com 15x2,San, em seu interior, imersa parcialmente em uma solução com 270ml de água e 30ml de infusão de feno). Após 5
dias de exposição das armadilhas, estas foram coletadas. Visando o embrionamento
dos ovos, as palhetas foram acondicionadas em câmara úmida por 48h, e posteriormente em câmara seca até a secagem total das palhetas. As leituras das palhetas
foram realizadas em estereomicroscópio. Os dados meteorológicos foram obtidos na
estação Estação Agrociimatológica Padre Ricardo Rimetter, localizada na Fazenda
Experimental da UFMT Resultados: Em 2004, para o mês de Novembro o IDO
foi de 26,3 ovos e a precipitação de 198,2mm. Em Novembro de 2007, o IDO foi
de 46,5 ovos e a precipitação de 274,9 mm. Em Dezembro de 2004 o IDO apresentou 57,89 ovos e em 2007 o IDO foi de 104,1 ovos, não havendo a~eração na
precipitação. Nos meses de Agosto, Setembro e Outubro dos dois anos, as a~erações não foram significativas tanto para o IDO, quanto para a taxa de precipitação.
Conclusões: Com essa comparação entre os dois anos, observa-se a diferença
consíderável para os meses de Novembro e Dezembro, uma vez que o IDO chega a quase a dobrar em 2007 ao se comparar com 2004. Essa a~ração atribuise às taxas de precipitação maiores em Novembro de 2007, o que nos demonstra
uma maior incidência de focos de críadouros desse vetor na UFMT devido ao maior
acúmulo de água das chuvas. Isso nos leva a pensar em táticas de controle mais
eficientes do vetor nesses meses mais críticos para a presença de Aedes aegypü,
pois com o aumento de críadouros há um aumento na quantidade do vetor, o que
acaba acarretando no aumento subsequente dos indices de dengue em Guiare.
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Introdução: No Hospijal Universitário Polydoro Emani de Santiago da Universidade
Federal de Santa Catarina (HU/UFSC), os acidentes botrópicos constituem a maioria
dos acidentes ofidicos atendidos. Objetivos: Conhecer o perfil clíni~pidemiol6gico dos acidentes botrópicos atendidos no HU/UFSC nos anos de 2005 e 2006,
em conjunto com o Centro de Informações ToxicolÓgicas de Santa Catarina (CITI
SC). Material e Métodos: Os dados foram obtidos do banco de dados do CIT/SC e
analisados pelo Microsoft Excel. Participaram do estudo todos os pacientes picados
por serpentes do gênero Bothrops spp atendidos exclusivamente no HU/UFSC As
variáveis estudadas foram: Sexo, Faixa etária, Municipio de procedência, Zona de
ocorrência, Ocupação, Tempo entre a picada e a admissão ao hospijal, Manifestações locais e hemorrágicas, Complicações e Evolução dos pacientes. Resultados:
No período estudado, foram atendidos 78 pacientes. A maioria deles (92%) provinha
da microrregião de Florianópolis. Os envenenamentos predominaram na estação
quente, apresentando picos de incidência nos meses de Março e Dezembro. Em
80% dos casos, os pacientes chegaram ao hospijal com menos duas horas de evolução. A maioria, 82%, pertencia ao sexo masculino, A ocupação mais presente foi
a de estudante(17%). A zona urbana foi ligeiramente mais comum (54%). Em 13%
dos casos, os pacientes fIZeram tomiquete no membro picado. Pés, pemas e joelhos
foram acometidos em 70% dos casos, sendo o pé o segmento mais afetado (44%).
As manifestações inflamatórias locais estiveram presentes em 92% dos pacientes,
as alterações de coagulabilidade sangüínea, em 41% e as a~erações hemorrágicas em apenas 27% dos casos. A dor foi o sintoma mais comum (92%), seguida
pelo edema que OCO/TeUem 82% dos pacientes. A manifestação hemorrágica mais
comum foi a equimose, presente em 22% dos casos. Em apenas 21% dos casos
foram registradas complicações, em 10% dos casos foi constatada IRA, em 10%
infecção no local da picada e 1 % neaose no mesmo. Em 92% dos casos, os pacientes evoluiram para cura, 1% evoluiram com seqüela (amputação de quirodáctilo),
7% não tiveram este dado registrado. Conclusão:
Na maioria dos casos, os pacientes procuraram o hospijal no intervalo de tempo considerado ideal para o tratamento. A IRA foi uma complicação bastante incidente, a infecção no local da picada
ocorreu na décima parte dos pacientes A maioria dos acidentes evoluiu para cura.
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Introdução: A transmissão de arbovírus se dá por insetos hematófagos tanto em
cíclos silvestres endêmicos ou epizoóticos, corno em cíclos urbanos epidêmicos,
dependendo de fatores ligados às condições ambientais e aos d[erentes particípantes desses cíclos Métodos: O trabalho foi realizado, na comunidade de Santa Rita,
município de Marcelãndia/MT em 2000, nos períodos: 22/05 a 10/00; 18/09 a 07/10
e 27/11 a 14/12.As coletas realizadas no solo e plataforma (12m) usando puçá e aparelho de sucção oral, e armadilha luminosa CDC. Resultados: Foram capturados
6.821 insetos, agrupados em 219 lotes sendo 62,5% Cu/icidae, 33% Psychodidae
e 4,5% Ceratopogonidae. Os culicídeos eram de 14 gêneros com 36 espécíes e 10
exemplares sem identificar ao nível específico, Ceratopogonidae -45 exemplares
eram Culicoides paraensis e 259 espécímes e Psychodidae 2.253 exemplares sem a
identificação ao nível específico. Foram capturados rnosqu~os dos gêneros Haemagogus e Sabethes que incluem vetores potencíais da febre amarela silvestre e Och/erotatus envolvido corno vetor de outras arboviroses, os maruins incluindo Culicoides
paraensis princípal transmíssor do vírus Oropouche e flebotomíneos transmissores
de arbovírus das famílias Rhabdoviridae e Reoviridae e das leishmanioses tegumentares. Foi isolada uma cepa do vírus do Grupo A do lote AR 718935 de Culex (Mel.)
pedroi que está sendo caracterizada. Conclusão: O isolamento de um arbovírus do
grupo A (Togaviridae, Alphavif1.Js) é digno de registro, que pode inclus~e const~uir
em novo tipo viral nesse grupo. A ocorrêncía de mosqu~os dos gêneros Culex, Haemagogus, Sabethes e Ochlerotatus é importante, pois nesses gêneros se incluem
d~ersas espécíes transmissoras de importantes arboviroses como a Febre Amarela,
Encefalffe St Louis, IIheus, etc.. assocíados com doença em humanos. Com a futura pavimentação da BR 163 e o previsível aumento da população ao longo desta
rodovia, é possível que no Muro venha a ocorrer epidemias da febre do Oropouche,
já que a urbanização não planejada e a abertura de estradas na Amazônia têm sido
dois fatores assocíados com a proliferação de seu transmissor Culicoides paraensis e emergêncía da febre do Oropouche, a arbovirose mais prevalente no Brasíl
depois do dengue. Assim, é importante que estudos eco-epidemiológicos sejam
desenvolvidos na área para um efetivo controle das princípais arboviroses endêmicas na Amazônia brasileira. Fonte Financiadora:
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