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SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS No. 01/2011 (Texto final em 07 de julho de 2011) 
 
Núcleo de Evidências em Saúde da SMS de Piripiri: 
Almiro Mendes da Costa Neto (Enfermeiro da SMS de Piripiri); Carliane Maria de Araújo Souza (Enfermeira da SMS 
de Piripiri); Ciro Maciel Nunes Ibiapina (Enfermeiro da SMS de Piripiri); Denise Paiva Ximenes (Enfermeira da SMS 
de Piripiri); Evaldo Sales Leal (Enfermeiro da SMS de Piripiri); Francisca das Chagas Sheyla Almeida Gomes 
(Enfermeira da SMS de Piripiri); Francisco Machado da Fonseca Júnior (Cirurgião Dentista da SMS de Piripiri); 
Marcílio Oliveira Melo (Cirurgião Dentista da SMS de Piripiri); Maria Erinelda de Araújo Souza (Enfermeira da SMS 
de Piripiri); Michell Lucilane dos Santos Holanda (Enfermeiro da SMS de Piripiri) e Yluska Myrna Meneses Brandão e 
Mendes (Enfermeira da SMS de Piripiri). 
Coordenação: Jorge Otávio Maia Barreto (MSc, Secretário Municipal de Saúde de Piripiri-PI) 
 
TEMA: Prevenção e controle da Dengue no espaço urbano 
 
PROBLEMA: Quais as opções mais efetivas para a prevenção e controle da dengue no espaço urbano? 
 
1 MENSAGENS CHAVE 
 
PROBLEMA:  
A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectem anualmente, em mais de 100 países, de todos os 
continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em 
conseqüência da dengue. O controle desta doença tipicamente urbana é bastante complexo uma vez que envolve 
além da saúde, setores de infraestrutura das cidades, transportes de pessoas e de carga e outros setores. (BRASIL, 
2010). 
 
A dengue é caracterizada como doença infecciosa febril aguda, podendo ser de curso benigno ou grave, com 
sintomas que variam de quadros assintomáticos a aqueles acompanhados de hemorragia, choque e óbito. É 
transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, sua incidência segue padrão sazonal coincidente com 
períodos de aumento de pluviosidade e da temperatura ambiental, concentrando na estação chuvosa cerca de 70% 
dos casos, registrando-se maior ocorrência no Brasil de janeiro a maio. A dengue é mais comum nos espaços 
urbanos, onde a presença de criadouros naturais ou resultantes da ação do ser humano é mais abundante. No 
entanto, a doença pode ocorrer em qualquer localidade desde que exista população humana susceptível, presença 
do vetor e o vírus seja introduzido (BRASIL, 2010). 
 
O relatório do Sistema de Informação de Agravos Notificáveis (SINAN) mostra que no estado do Piauí, nos últimos 
quatro anos, a dengue ganhou maior visibilidade provavelmente pela intensificação das notificações. No Piauí, a 
maior incidência da doença ocorreu em 2007, com 9.806 casos notificados. Nos anos de 2008 a 2010, registrou-se 
respectivamente 2.442, 4.125 e 7.092 casos. Com base nesses dados, é preocupante a  tendência de aumento 
anual da dengue no estado. 
 
No âmbito do municipio de Piripiri, os boletins da vigilância epidemiológica municipal mostram o aumento das notificações nos anos de 2010 e 2011, com 133 notificações e 75 confirmações em 2010 e mais de 800 notificações 
e quase 450 confirmações em 2011. Embora o surto de dengue tenha se caracterizado como de elevada incidência, 
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a maioria dos casos se apresentou na forma clássica, em face do que, até o mês de junho de 2011 haviam sido 
registradas apenas 06 internações fundadas em complicações da evolução da doença 
 
De uma forma geral a expansão da dengue como doença endêmica no municipio de Piripiri seguiu o padrão das 
américas e do restante do Brasil, atribuindo-se ao crescimento desordenado dos centros urbanos grande parte dos 
fatores que favorecem ambientes propícios a proliferação do vetor da doença.  
 
Sendo uma das doenças com maior numero de notificações atualmente no Brasil, a realidade local de Piripiri não se 
desvincula desse quadro nacional, ocasionando o incremento dos recursos destinados às ações de prevenção 
controle, fazendo-se necessário a formulação de ações programáticas decorrentes da tomada de decisão em nível 
local para enfrentamento do problema. Tal processo deve ser informado pelas melhores evidencias científicas 
disponíveis. 
 
Diante disso, indaga-se: quais as opções mais efetivas para a prevenção e controle da dengue, especialmente nos 
espaços  urbanos dos municípios?  
 
Esta síntese de evidências apresenta as opções para o enfrentamento do problema, a partir das melhores evidências 
disponíveis, avaliando-as e contextualizando-as a fim de discutir benefícios e riscos potenciais, custos, percepções 
dos sujeitos afetados, barreiras e implicações de implementação, visando contribuir com qualificação da tomada de 
decisão da gestão do sistema público de saúde local na prevenção e controle da dengue. 
 
OPÇÕES 
 
Opção 1: Utilizar produtos químicos/agentes biológicos no controle do vetor da dengue, na forma alada e larvar. 
 
Opção 2: Promover ações educação em saúde em nível comunitário e junto aos provedores de atenção à saúde 
para a identificação precoce e manejo adequado dos casos de dengue, bem como o controle dos criadouros do 
vetor. 
 
Opção 3: Monitorar permanentemente as relações intersetoriais desevolvidas para a prevenção e controle da 
dengue. 
 
Estratégia de busca 
A estratégia de busca de revisões sistemáticas com foco no problema proposto foi realizada utilizando-se a 
plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde (http://regional.bvsalud.org). As palavras chave utilizadas foram: “dengue”, 
“controle da dengue”, "Dengue/prevenção e controle", “economia e dengue”, “combate à dengue” e busca no 
PubMed com os seguintes descritores Mesh, “dengue epidemiology”, “ dengue” e “dengue sistematic review”. Outras 
referências também foram utilizadas para a contextualização do problema, em especial publicações sobre o controle 
da dengue disponiveis no sítio do Ministério da Saúde. Também foi utilizado o Plano Municipal de Contingência da 
Dengue do Municipio de Piripiri-PI. 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES  
Opção 1: Estudos sugerem que os esforços para mobilizar os membros da comunidade são essenciais para a 
sustentabilidade dos métodos de controle de vetores quando são utilizados métodos químicos e biológicos. Os 
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métodos biológicos de controle de vetores contam com a utilização de organismos predatórios (peixes e tartarugas) 
e bactérias. O controle químico mediante utilização de inseticidas é eficaz na redução da população de mosquitos e, 
além disso, os resultados podem ser vistos e sentidos imediatamente.  
 
Opção 2: As ações de educação em nível comunitário e a capacitação de profissionais de saúde no atendimento 
aos pacientes com dengue são pilares do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) do Ministério da 
Saúde. O uso inadequado das tecnologias de diagnóstico disponíveis pode estar acarretando retardo no 
reconhecimento de uma situação epidêmica, ocasionando o aumento nos gastos públicos e, indiretamente, 
diminuição da qualidade da atenção,. Outra preocupação refere-se à qualidade do atendimento ao doente com 
formas graves de dengue. 
 
Opção 3: Dentre os principais fatores que determinam a incidência da dengue, muitos são independentes do setor 
saúde. Por se tratar de uma doença transmitida por vetor cuja reprodução depende do favorecimento de um conjunto 
de condições ambientais, é importante a articulação entre os setores públicos e privados envolvidos com os 
processos que oportunizam essas condições, a fim de que estejam engajados também no porcesso de tomada de 
decisões para o controle da transmissão da doença. 
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2 CONTEXTO E ANTECEDENTES 
 
No Brasil o surgimento da dengue data de meados do século XIX e desde então vem ocorrendo de forma continuada 
e endêmica, intercalando-se com a ocorrência de epidemias, geralmente associadas com o aparecimento de novos 
vírus anteriomente não encontrados. 
 
Durante a década de 1990, houve aumento significativo da incidência, reflexo da ampla dispersão do Aedes aegypti 
no território nacional, especialmente nas grandes cidades. A presença do vetor associada à mobilidade da população 
levou à disseminação dos sorotipos 1 e 2 para 20 dos 27 estados do país. Entre os anos de 1990 e 2000, várias 
epidemias foram registradas em todo o Brasil, sobretudo nos grandes centros urbanos das regiões Sudeste e 
Nordeste do Brasil, responsáveis pela maior parte dos casos notificados. A maior incidência da doença foi observada 
em 2002, quando foram confirmados cerca de 697.000 casos, refletindo a introdução do sorotipo 3 e no  primeiro 
semestre de 2004, 23 dos 27 estados do país já apresentavam a circulação simultânea dos sorotipos virais 1, 2 e 3 
do vírus. 
 
Adultos jovens são os mais atingidos pela doença desde a sua introdução no país, no entanto, a partir de 2006, 
alguns estados, devido a re-circulação de sorotipos já controlados, modificou o cenário levando ao aumento no 
número de casos, de formas graves e de hospitalizações em crianças, principalmente no Nordeste do país. Em 
2008, novas epidemias ocorreram em diversos estados, marcando o pior cenário da doença no Brasil em relação ao 
total de internações e de óbitos. Essas epidemias foram caracterizadas por um padrão de gravidade em crianças, 
que representaram mais de 50% dos casos internados nos municípios de maior contingente populacional. Mesmo 
em municípios com menor população, mais de 25% dos pacientes internados por dengue eram crianças, o que 
evidencia que todo o país vem sofrendo, de maneira semelhante, as alterações no perfil da doença. 
 
O municipio de Piripiri, Piauí, tem apresentado índices de notificação oscilantes nos últimos dez anos, sendo a maior 
parte dos casos na forma clássica, entretanto, com poucos casos de complicações hemorrágicas. A expansão da 
dengue na Américas e no Brasil são similares quanto aos seus determinantes, os quais estão relacionados com o 
modelo de crescimento econômico implementado, caracterizado pelo crescimento desordenado nos centros 
urbanos. 
 
O Brasil concentra 80% de sua população na área urbana e o município de Piripiri, cerca de 65% . Possui carências 
importantes na infra-estrutura urbana, tais como dificuldade para garantir o abastecimento regular e continuo de 
água e a cobertura de coleta sistemática de resíduos sólidos, além de acumular fatores ambientais de extrema 
importância, dentre os quais as condições climáticas favoráveis à reprodução do mosquito transmissor da dengue. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 
 
A dengue é um dos principais problemas de saúde pública do mundo.  A Organização Mundial de Saúde – OMS es-
tima que 2,5 bilhões de pessoas (2/5 da população mundial) estão sob risco de contrair dengue. A dengue é uma 
doença febril aguda, de etiologia viral e que se manifesta de maneira variável desde uma forma assintomática, até 
quadros graves e hemorrágicos, podendo levar ao óbito.  
 
O quadro epidemiológico atual da dengue no país caracteriza-se pela ampla distribuição do Aedes aegypti em todas 
as regiões, com uma complexa dinâmica de dispersão do seu vírus, circulação simultânea de quatro sorotipos virais 
(DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4). 
 
O Programa Nacional de Controle da Dengue determina que, para o atual estágio de estruturação nos municípios e 
estados em situações de crises epidêmicas, devem-se observar as condições mínimas e necessárias para imple-
mentação de ações contingenciais no tocante a vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e o combate ao vetor, 
capacitação de recursos humanos, além de prover equipamentos, veículo e de uma rede assistencial de baixa com-
plexidade, suporte laboratorial e comitês de mobilização social. 
 
Os índices de infestação predial (IIP) e de Breteau (IIB), os quais demonstram a proporção de imóveis positivos para 
a presença de larvas do mosquito transmissor da dengue e a quantidade de depósitos onde se encontram estas lar-
vas, respectivamente, vêm sofrendo algumas alterações ao longo dos anos no município, especificamente na zona 
urbana. No ano de 2009, o IIP levantado foi de 1,71% e o IIB de 1,71%, em 2010 de 1,47% e o IIB de 1,47% e em 
2011 até o segundo ciclo de levantamento atingiu no IIP 1,87% e no IIB 1,9%. Analisando esses valores, pode-se 
perceber que houve um aumento no decorrer destes três anos e que em todos os anos os índices apontam para 
situação de alerta, conforme classificação do Ministério da Saúde, no qual se considera como satisfatório índices 
menores que 1%, em situação de alerta, entre os valores de 1 a 3,9% e em risco de surto, valores acima de 3,9%. 
 
No município de Piripiri a situação atual da dengue mostra que até a semana epidemiológica n° 24 de 2011 notificou-
se 884 casos suspeitos de dengue, sendo 506 confirmados no qual 487 (55,09%) foram confirmados por critério la-
boratorial e 19 (3,75%) por critério clínico-epidemiológico, e 343 (38,80%) foram descartados, no momento de elabo-
ração desta síntese, 35 (2,36%) casos aguardavam análise laboratorial. 
 
Se considerarmos a magnitude e o grau de letalidade dos casos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e a possi-
bilidade de ocorrência de epidemias nos períodos chuvosos, somos apresentados a um cenário que indica a elabo-
ração e a proposição de ações visando erradicar o vetor transmissor, tornando-se, portanto, necessário a elaboração 
de estratégias de combate e prevenção da dengue embasada nas melhores evidências disponíveis atualmente.  
A forma de controle do vetor da dengue envolve desde a utilização de meios químicos, biológicos, educação perma-
nente dos profissionais envolvidos e a participação da comunidade nos processos de tomada de decisão para a ela-
boração de estratégias e implementação das mesmas. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DAS OPÇÕES 
 
Opção 1: Utilizar produtos químicos/agentes biológicos no controle do vetor da dengue, na forma alada e larvar. 
 
Utilização de produtos quimicos e agentes biológicos como estratégias voltadas ao combate e controle da dengue 
em âmbito municipal, de acordo com as realidades locorregionais. 

Categorias dos achados Síntese dos achados mais relevantes 

Benefícios 
Uma revisão sistemática recente, de boa qualidade concluiu que existem evidências de 
que programas de intervenções de base comunitária isolados ou em combinação com 
outras atividades de controle (larvicidas quimícos, agentes biológicos) podem aumentar 
a eficácia dos programas de controle da dengue (Heintze; Garrido; Kroeger, 2007). 

Danos potenciais 

Uma revisão recente e de boa qualidade demonstrou que são muitas as desvantagens 
da pulverização de inseticidas, dentre elas a resistencia quimica generalizada do vetor 
(Ballenger-Browning; Elder, 2009). Outra revisão sistemática, também recente e de boa 
qualidade, verificou que a capacidade de controlar o vetor também é limitada desde que 
larvicidas têm baixa cobertura em termos do grande conjunto de locais de reprodução 
presentes em qualquer ambiente urbano (Gómez-Dantés H.; Willoquet JR., 2009).  

Custos ou custo/efetividade em relação 
à situação atual 

Uma revisão sistemática apontou que métodos biológicos necessitam de trabalho 
intensivo de manutenção e alta rotatividade de organismos de contenção com uso 
frequente (Ballenger-Browning; Elder, 2009). 

Incertezas em relação aos benefícios, 
danos potenciais e riscos, de modo que 
o monitoramento e avaliação sejam 
garantidas se a opção for escolhida 

Uma revisão sistemática evidenciou que especial atenção deve ser dada à questão da 
sustentabilidade das estratégias de controle do vetor da dengue, que deve ser mantido 
e controlado através de uma variedade de partes interesadas a um custo acessível 
(Heintze; Garrido; Kroeger, 2007). 
Uma revisão sistemática voltada para a avaliação dos produtos quimicos, biológicos e 
programas educacionais de prevenção da dengue concluiu que existem poucas 
evidências para suportar a eficácia dos programas de redução do mosquito, devido a 
falta de índices congruentes (Ballenger-Browning; Elder, 2009). 
Outra revisão, atual e de boa qualidade, mostrou que intervenções de controle biológico 
devem ser localmente adaptadas e devem levar em conta as práticas culturais 
relacionadas para armazenamento de água e da aceitabilidade social de manter 
organismos vivos em recipientes de armazenamento de água potável (Erlanger et al, 
2008). 

Principais elementos da opção (se ela já 
foi implementada/testada em outro 
lugar) 

Uma revisão sistemática apontou 5 ensaios clinicos controlados de intervenções 
biológicas que resultaram na redução de larvas do mosquito (96,3%), o uso de sprays 
químicos resultou em redução média de 27,2% e 5 estudos de intervenções 
educacionais resultou em redução média de 41,6% (Ballenger-Browning; Elder, JP. 
2009). 
Outra revisão sistemática incluindo 11 estudos, mostrou que houve redução dos índices 
de larvas, ou uma redução da soroconversão ou a incidência de dengue, mostrando 
efeitos estatisticamente significativos sobre o índice entomológico (Heintze; Garrido; 
Kroeger, 2007). 

Percepção dos sujeitos sociais 
envolvidos na opção, quanto à sua 
efetividade 

Um estudo de revisão, recente e de boa qualidade, afirma que ocorre crescente 
relutância na parte dos moradores em aceitar a utilização de larvicidas em água potável 
pelos seus gastos, o aumento não essencial recipientes de retenção de água no 
ambiente, e na frequência de residências bloqueadas durante o dia resultaram em 
aplicações pouco frequentes e cobertura inadequada que afetam supressão a longo 
prazo (Gómez-Dantés H.; Willoquet JR., 2009). 
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Opção 2: Promover ações educação em saúde em nível comunitário e junto aos provedores de atenção à saúde 
para a identificação precoce e manejo adequado dos casos de dengue, bem como o controle dos criadouros do 
vetor. 
 
Capacitação orientada aos profissionais envolvidos nos serviços de identificação e manejo clínico da dengue como 
estratégia de combate à doença.  

Categorias dos achados Síntese dos achados mais relevantes 

Benefícios 

Uma revisão sistemática, recente e de boa qualidade, apontou que o controle da 
dengue através de intervenções educacionais para a comunidade de maneira sozinha 
ou em combinação com outros meios podem aumentar a eficácia destes programas. 
(Heintze; Garrido; Kroeger, 2007). 
Uma revisão sistemática, também recente e de boa qualidade, envolvendo 5 estudos 
com foco nas intervenções comportamentais e educacionais, evidenciou que houve 
uma redução média de 41,6% nos índices entomológicos (Ballenger-Browning; Elder, 
2009). 

Danos potenciais Não foi relatada danos potencias relacionados à opção. 
Custos ou custo/efetividade em relação 
à situação atual 

Um estudo, recente e de boa qualidade, relatou que quando os recursos permitirem, as 
atividades de controle da dengue devem ser realizadas combinadas com programas de 
educação como um meio de aumentar o conhecimento e as boas práticas por parte dos 
envolvidos (Erlanger et al, 2008). 

Incertezas em relação aos benefícios, 
danos potenciais e riscos, de modo que 
o monitoramento e avaliação sejam 
garantidas se a opção for escolhida 

Uma revisão sistemática destacou a necessidade de normas operacionais, combinação 
de intervenções, desenvolvimento e aplicação de ferramentas de monitoramento e 
avaliação e capacitação orientada para a eficácia dos serviços de controle da dengue 
(Horstick et al, 2008). 
Outro estudo relata que não se pode saber se  uma determinado intervenção para o 
controle é mais eficaz do que outras na redução do número de vetores, quando a 
população exposta está em um patamar crítico para o impacto sobre a transmissão da 
dengue (Erlanger et al, 2008). 

Principais elementos da opção (se ela já 
foi implementada/testada em outro 
lugar) 

Um estudo, recente e de boa qualidade, aponta que  as atividades de controle e 
combate da dengue, em grande parte, são executadas pela comunidade, mais 
precisamente por membros da família e que eles requerem educação para desenvolver 
tais tarefas, de preferência integrado no quadro das intervenções que abordam 
aspectos diferentes do comportamento (Heintze et al., 2007). 

Percepção dos sujeitos sociais 
envolvidos na opção, quanto à sua 
efetividade 

Uma revisão demonstrou que o controle de base comunitária associado ao controle 
químico e biológico, encontraram redução significativa sobre os índices entomológicos 
(Heintze et al., 2007). 
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Opção 3: Monitorar permanentemente as relações intersetoriais desevolvidas para a prevenção e controle da 
dengue. 
 
As relações intersetoriais incluem articulação de ideias e consolidação de  parcerias entre os diversos setores 
públicos e privados no combate à dengue. O monitoramento dessas relações prevê o fortalecimento do controle da 
dengue.  

Categorias dos achados Síntese dos achados mais relevantes 

Benefícios 
Um estudo de revisão, recente e de boa qualidade, conclui que o controle sustentado da 
dengue requer parcerias entre o setor público, sociedade civil, organizações não-
governamentais, o setor privado, e as interações entre os políticos, pessoal de saúde 
pública, os administradores, engenheiros, planejadores urbanos e grupos ambientais, a 
fim de fortalecer as estruturas intersetoriais (Gómez-Dantés H.; Willoquet JR., 2009). 

Danos potenciais Não foram encontradas estudos que tratassem dos danos potenciais. 
Custos ou custo/efetividade em relação 
à situação atual 

Em uma Revisão sistemática, os autores concluem que deve ser dada especial atenção 
a questão da sustentabilidade das estratégias de controle do vetor da dengue, 
mantendo o controle através da variedade das partes interessadas (parcerias de 
intersetorialidade) numa boa relação custo/eficácia (Heintze,; 2007). 

Incertezas em relação aos benefícios, 
danos potenciais e riscos, de modo que 
o monitoramento e avaliação sejam 
garantidas se a opção for escolhida 

As intervenções comunitárias voltadas a modificar as condutas da população em 
atividades como a redução, limpeza e proteção de recipientes conseguem reduzir os 
índices entomológicos do mosquito Aedes aegypti, no entanto, este efeito seria menor 
com o uso isolado de agentes biológicos e /ou agentes químicos (Erlanger et al, 2008). 

Principais elementos da opção (se ela já 
foi implementada/testada em outro 
lugar) 

Uma revisão, recente de de boa qualidade, evidenciou que os efeitos das estratégias 
integradas de controle de vetores são susceptíveis de serem mais sustentáveis, quando 
estas são baseadas na comunidade, ao invés de executadas por equipes 
especializadas de maneira verticalizada, uma vez que  visam a mudança de 
comportamento e indução da mobilização social (Erlanger et al, 2008). 

Percepção dos sujeitos sociais 
envolvidos na opção, quanto à sua 
efetividade 

Não foram encontrados estudos que relatassem percepções dos sujeitos sociais 
envolvidos na opção, porém acredita-se que o envolvimento intersetorial no combate a 
dengue seja uma premissa a ser buscada para o alcance efetivo e eficaz das ações. 
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5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS OPÇÕES 
 
Potenciais barreiras à implementação das opções 
 
Opção 1: Utilizar produtos químicos/agentes biológicos no controle do vetor da dengue, na forma alada e larvar. 
 
Utilização de produtos quimicos, agentes biológicos e intervenções educacionais, como estratégias  voltadas ao 
combate e controle da dengue em âmbito municipal, de acordo com as realidades locorregionais. 
 

Por nivel Barreiras 
Paciente/indíviduo Deve-se sensibilizar a comunidade para o uso consciente de métodos quimicos, biológicos e 

intervenções educacionais voltadas ao combate e controle da dengue. 
Trabalhadores de saúde 

Deve-se oportunizar todos os momentos de contato entre comunidade e profissional de saúde para 
esclarecimentos a cerca dos métodos quimicos, biológicos e educacionais de combate e controle da 
dengue, afim de que estes sejam implementados na comunidade. 

Organização 

Deve-se elaborar o plano de intervenção para implementação e manutenção do uso sistemático de 
produtos químicos, biológicos e educacionais. 
Deve-se organizar eventos periódicos para a comunidade que promovam e disseminem a utilização 
do uso de métodos quimicos, biológicos e educacionais no combate e controle da dengue. 
Deve-se garantir que barreiras estruturais não sejam muito relevantes a ponto de impossibilitar a 
implementação dessa opção. 
Durante os períodos de baixa transmissão, a maioria dos indivíduos bem como as agências do 
governo perdem o interesse no controle do mosquito e, consequentemente, ocasiona o aumento do 
vetor entre a população. 

Sistema 
O financiamento deve ser considerado como uma importante barreira à implementação da opção 
visto que o aumento de recursos parece contribuir para a eficácia das intervenções no combate à 
dengue, e tendo em vista o custo elevado para aquisição e manutenção de métodos biológicos de 
combate e controle à dengue. 

 
Opção 2: Promover ações educação em saúde em nível comunitário e junto aos provedores de atenção à saúde 
para a identificação precoce e manejo adequado dos casos de dengue, bem como o controle dos criadouros do 
vetor.  
A educação em saúde em nível comunitário e a capacitação orientada aos profissionais envolvidos nos serviços de 
combate e controle da dengue como estratégia de combate à doença.  
 

Por nivel Barreiras 
Paciente/indíviduo Deve-se garantir atendimento integral aos individuos, de maneira qualificada e oportuna. 

Trabalhadores de saúde 
Deve-se estimular a capacitação permanente dos profissionais de saúde de maneira integrada para 
o combate e controle da dengue. 
Deve-se divulgar entre os profissionais de saúde a importância da participação em relação a 
capacitações dos mesmos no combate e controle da dengue. 

Organização 

Deve-se organizar cursos periódicos que enfoquem aos profissionais a problemática de controle e 
combate a dengue. 
Deve-se estimular a participação dos profissionais envolvidos na assistencia aos pacientes com 
dengue a participarem dos cursos de capacitação 
Deve-se desenvolver feedback para resolução de demandas oriundas dos profissionais 
relacionadas ao manejo de combate e controle da dengue.  
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Sistema 

Deve-se assegurar financiamento por parte dos atores envolvidos para capacitação permenente dos 
profissionais envolvidos nos serviços de controle da dengue. 
O êxito depende mais do comprometimento político e da capacidade organizativa do que a 
disponiblidade de recursos. 
Deficiencia em promover a participação dos trabalhadores de saúde com empoderamento de modo 
a influenciar as ações dentro da comunidade. 

 
Opção 3: Monitorar permanentemente as relações intersetoriais desevolvidas para a prevenção e controle da 
dengue.  
As relações intersetoriais incluem articulação de ideias e consolidação de  parcerias entre os diversos setores 
públicos e privados no combate à dengue. O monitoramento dessas relações prevê o fortalecimento no controle da 
dengue.  
 

Por nivel Barreiras 
Paciente/indíviduo Deve-se propor um novo relacionamento com base na estrutura de saneamento local, bem como 

organização da comunidade e os papéis para diferentes líderes comunitários. 
Trabalhadores de saúde Os trabalhadores de saúde devem promover a intersetorialidade a partir da sua área de atuação. 
Organização 

Deve-se incitar a comunidade a exercer o papel de sujeito nas açoes de combate a dengue, além de 
integrar recursos e financiamento de diferentes agências governamentais e atores municipais fora 
do setor saúde. 

Sistema 
Dificuldade de integração e incorporação de setores como vigilância epidemiologica, participação da 
comunidade, gestão do ambiente, serviços públicos básicos e sistema educacional. 
Deve-se propor a mudança de comportamento através de uma mobilização de redes e organizações 
sociais, bem como implementar políticas públicas voltadas para a ação intersetorial de combate e 
prevenção da dengue. 
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6 ANEXOS 
 
Anexo 1: Sumário das revisões sistemáticas identificadas e avaliadas 
 

Componente da opção Foco da revisão 
sistemática Principais achados Qualidade 

(AMSTAR) 
Proporção 
dos estudo 
com foco no 

problema 

Último ano 
de busca dos 

estudos 
incluídos na 

RS 

O alcance dos programas 
baseados na comunidade no 
controle da dengue (Heintze, 
C, Garrido,M, Kroeger,A., 
2007).  

O controle da comunidade 
baseada em programas 
isoladamente  ou em 
combinação com outras 
atividades de controle 
poderiam aumentar a 
eficácia dos programas de 
controle da dengue. 

6/11 11/11 2006 

O funcionamento de 
serviços de controle do vetor 
(Horstick et al, 2008). 

Os níveis de efetivos, 
capacitação, gestão e 
organização, financiamento 
e participação da 
comunidade eram 
insuficientes no combate à 
dengue.  

7/11 24/24 2007 
Uso de produtos químicos, 

agentes biológicos e 
intervenções educacionais 
voltadas à comunidade no 

combate à dengue. 
Avaliação da eficácia de 
produtos químicos, biológico 
e programas educacionais 
na prevenção da dengue e 
na redução dos indicadores 
entomológicos (Ballenger 
Browning K K, ElderJP, 
2009). 

Devido a estudos 
insuficientes e falta de 
índices entomológicos 
congruentes, existe pouca 
evidência para apoiar a 
eficácia dos programas de 
redução do mosquito. 

6/11 21/21 2008 

Capacitação integral dos 
profissionais de saúde para 
o controle da dengue. 

O funcionamento de 
serviços de controle do vetor 
(Horstick et al, 2008). 

Necessidade de normas 
operacionais, combinação 
de intervenções, 
desenvolvimento e aplicação 
de ferramentas de 
monitoramento e avaliação e 
capacitação orientada para 
a eficácia dos serviços de 
controle da dengue (Horstick 
et al, 2008).  

7/11 24/24 2007 

Monitoramento permanente 
das relações intersetoriais 
no combate a dengue. 

O alcance dos programas 
baseados na comunidade no 
controle da dengue (Heintze, 
C, Garrido,M, Kroeger,A., 
2007). 

Especial atenção para a 
sustentabilidade das 
estratégias de controle do 
vetor da dengue, mantendo 
o controle através da 
variedade das partes 
interessadas (parcerias de 
intersetorialidade) numa boa 
relação custo/eficácia 
(Heintze,; 2007). 

6/11 11/11 2006 
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