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Sinop inaugura novo 
Centro de Endemias

Centro coordena ações de combate e prevenção
de doenças transmitidas por mosquitos

Ao lado, novo Centro de Endemias concentra ações de combate 
ao Aedes aegypti. Acima,  alunos do município aprendem sobre 
prevenção de endemias em visita de agentes de saúde a escolas

Por Paulo Sérgio Marques*

Sinop aumentou seu poder de comba-
te ao mosquito da dengue: foi inaugurado, 
em 19 de outubro último, o novo Centro 
de Endemias Ivaldo José da Silva “Bill”. O 
Centro de Endemias co-
ordena as ações de con-
trole e prevenção das 
doenças transmitidas 
por algum tipo de ani-
mal, em especial, insetos 
como o Aedes aegypti, e 
que são típicas de algu-
ma região. Essas doenças são denominadas 
endemias e os seres vivos que transmitem os 
vírus, bactérias ou protozoários infecciosos 

são chamados de vetores.
Além de um prédio novo, o Centro de 

Endemias ganhou equipamentos e duas 
motocicletas para ampliar os serviços de 
controle e prevenção na cidade. Funciona, 
também, no novo prédio, um laboratório 

para estudos e diag-
nósticos da malária, 
doença transmitida 
por mosquitos do gê-
nero Anopheles.

Subordinado à 
Secretaria Municipal 
de Saúde, o Centro 

de Endemias coordena principalmente as 
ações dos agentes de controle de endemias, 
responsáveis pelas atividades de combate 

Centro orienta prevenção de 
doenças como dengue, zica, 
chikungunya, malária, febre 

amarela e leishmaniose
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aos vetores nos imóveis da cidade. Dentre 
outras atividades, o agente de controle de 
endemia vistoria os prédios e quintais do 
município, em busca de criadouros de larvas 
de mosquitos, e orienta a população sobre 
medidas de combate aos transmissores de 
doenças como dengue, zica, chikungunya, 
malária, febre amarela e leishmaniose, den-
tre outras.

Educação em saúde e laboratório de 
análises

Além de um departa-
mento Fiscal Sanitário, 
para realizar o combate 
e prevenção dessas do-
enças, o Centro de Ende-
mias conta com um Setor 
de Educação em Saúde, 
que promove ações edu-
cativas para a comunida-
de, orientando sobre medidas de saneamen-
to básico, em especial a coleta e destinação 
corretas do lixo produzido pela população. 
Está equipado, ainda, com um laboratório 
para identificação de larvas de Aedes sp., 
anófeles e flebotomíneos, possíveis trans-

missores de leishmanioses. O laboratório 
realiza também análises e diagnósticos de 
malárias e está disponível para receber alu-
nos das escolas locais, em visitas educativas 
para aprender mais sobre essas doenças e 
seus transmissores.

Três equipes de agentes dividem, entre 
si, as principais tarefas de controle de trans-
missores e prevenção de doenças: identifi-
cação de pontos estratégicos, aqueles luga-
res com maior risco de conter criadouros 
de mosquitos; bloqueio de casos, que efetua 
pulverizações e nebulizações nos imóveis, 

quando se confirmam 
ou se suspeita de ca-
sos de dengue; e o 
atendimento a denún-
cias de criadouros e 
notificações de casos 
de doenças transmiti-
das por mosquitos.

O novo prédio do 
Centro de Endemias fica na Avenida das 
Itaúbas, 4.765, Jardim das Palmeiras. O cen-
tro atende à população no local ou pelo te-
lefone 3511-1829.

*Paulo Sérgio Marques é jornalista e professor

População pode fazer 
denúncias de criadouros 
e notificações de casos de 
doenças transmitidas por 

mosquitos

Ações do agente de controle de endemias
Essas são as principais atividades desenvolvidas

por um agente de controle de endemias

Atualizar o cadastro de imóveis e pontos estratégicos, ou seja, os lugares com maior 
probabilidade de criadouros de mosquitos.

Verificar a presença de larvas nos imóveis da cidade e identificar criadouros.
Orientar moradores para a eliminação ou proteção de possíveis criadouros de larvas.
Executar a aplicação de larvicida, quando adequado e necessário.
Encaminhar casos suspeitos de dengue à unidade de saúde responsável.
Informar moradores, nos domicílios, sobre sintomas e riscos das doenças endêmicas, 

o agente transmissor e as medidas de combate ao mosquito e prevenção.
Realizar reuniões com a comunidade sinopense, para mobilizar ações de prevenção 

e controle de doenças.
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COMO CONTATAR

e-mail: endemias.sms.sinop@hotmail.com

ENDEREÇO:
Av. Itaúbas, 4.765, Jardim das Palmeiras

Telefone: 3511-1829
APLICATIVO 
PARA
CELULAR

CONHEÇA OS DEPARTAMENTOS E
SETORES DO CENTRO DE ENDEMIAS

COORDENAÇÃO

Supervisão 
Geral

Ponto
Estratégico

Bloqueio de 
Casos

Denúncias e 
Notificações

Administrativo Laboratório

Educação
em Saúde
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Santiago
DENGUE?! ISSO 

NÃO ME PREOCUPA. 

TENHO SANGUE 

BOM.

SOU DA CLASSE ALTA.

TENHO SOBRENOME.

MORO EM BAIRRO NOBRE. 

NÃO CONHEÇO NINGUÉM 

QUE TENHA ESSA DOENÇA. 

DENGUE NÃO ME PEGA.

Curiosidades !!!
O vírus do Zika vem assustando a po-
pulação brasileira e tomando conta de 
noticiários, alertando para o perigo da 
febre pelo Zika em gestantes e também 
para a necessidade de combater o mos-
quito Aedes Aegypti, que também é o 
causador da dengue e da febre chikun-
gunya. 
A primeira vez em que o vírus foi isola-
do foi em 1947, em primatas pertencen-
tes a uma floresta da Uganda chamada 
‘Zika’. Por esse motivo o vírus recebe 
esse nome.
O principal responsável pela difusão do 
vírus é o mosquito ‘Aedes aegypti’, que só 
se dá em zonas tropicais e subtropicais e 
é incapaz de sobreviver em climas frios. 
Mas há outro tipo de mosquito que 
também é capaz de transmitir o vírus, o 
‘Aedes albopictus’ que, ao conseguir hiber-
nar, é capaz de resistir a temperaturas 
mais frias.

Jornal Aedes aegypti é uma publicação bimestral do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
(IFMT)
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