
É fato que o mosquito Aedes aegypti,

transmissor da dengue e de outras doenças,

como a febre amarela, o zika vírus e a febre

chikungunya, vêm se alastrando pelo mundo

desde o século XVI. No Brasil, a presença do

mosquito é relatada desde o final do século XIX.

Ao longo do século XX até a atualidade foram

realizadas várias tentativas de erradica-lo, com

campanhas ostensivas para o seu combate nas úl-
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timas décadas, inclusive propagandeadas na imprensa. Entretanto, devido a uma junção de fatores,

que envolvem questões geográficas, políticas e econômicas, torna-se muito difícil exterminar o

mosquito do nosso território.

Conforme foi tratado neste informativo na edição de agosto, sob o título “Desmatamento e

Saúde Pública: qual é a relação?”, estudos científicos realizados no Brasil e no mundo apontam que

em regiões de florestas desmatadas há uma incidência maior de algumas doenças, ou seja, há uma

relação entre o desmatamento e a proliferação de moléstias.

Tabela 1: Doenças e agravo de notificação compulsória
analisados (2004-2012).

Um estudo recente do Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada – Ipea analisou as

notificações de doenças e agravos registrados

nos sistemas do Ministério da Saúde entre 2004

e 2012 para a região da Amazônia Legal,

concluindo que o desmatamento contínuo pode

ser uma das causas mais importantes da

incidência de doenças nos 773 municípios que

fazem parte dessa região.

Especialmente em relação a algumas doenças,

como a malária e a leishmaniose, verificou-se que

o desmatamento possui efeito significativo em

favorecimento à sua proliferação. Reproduzimos

abaixo uma tabela que apresenta dados do

estudo do Ipea para observarmos as doenças

que mais aparecem na região analisada:

Extraído de:
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2142.pdf>
Acesso em 27/11/2017.
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Em relação ao desmatamento da região da Amazônia Legal, houve um pico em 2004 e desde

então seguiu-se um período contínuo de queda na retirada da cobertura florestal. O gráfico abaixo

também foi retirado da pesquisa do Ipea, e sua reprodução demonstra a permanência do

desmatamento:

Gráfico 1: Evolução do desmatamento na Amazônia Legal (2000-2014).
Extraído de: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2142.pdf> Acesso em 27/11/2017.

O estudo do Ipea não comprovou que há uma relação intrínseca entre o desmatamento e o

aumento das notificações de dengue e outras doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti.

No entanto, como argumentamos na edição anterior mencionada, o desflorestamento e os

problemas ambientais, de um modo geral, podem se relacionar com a propagação de doenças

tropicais, especialmente as que atingem populações em condições mais vulneráveis de urbanização

e saneamento básico, o que é o caso de áreas recém-desmatadas. Além disso, o destaque

observado para as notificações da doença Dengue na tabela 1 na região da Amazônia Legal e os

dados apresentados na sequência em relação ao nosso estado e ao município de Sinop justificam

esta análise de propor uma reflexão para as causas da proliferação do mosquito Aedes.

No ano de 2015 o Brasil sofreu um surto de dengue e o Ministério da Saúde registrou um

total de 665 municípios brasileiros em alerta por conta da doença. Entre os meses de outubro e

novembro, o Levantamento Rápido de índices para Aedes aegypti (LIRAa) registrou que numa

amostra de 1.792 cidades, 199 destas estavam em situação de risco.

Neste mesmo período em Mato Grosso a situação não foi diferente, pois foram registrados

somente no ano de 2015 aproximadamente 30 mil casos de dengue, sendo que 7 óbitos foram

causados pela doença. Este alto índice de notificações resulta numa incidência de casos em torno

de 912/100.000hab.

No estado, o município de Sinop se destacou apresentando os maiores índices de

notificações da dengue, com um total de casos na ordem de 2.069/100.000hab., seguida de

Cuiabá com incidência de 553/100.000hab., Várzea Grande com 825/100.000hab. e Rondonópolis

com incidência de 965/100.000hab.
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Esses números se mostram alarmantes quando comparados a dados do ano anterior (2014),

como podemos ver na tabela a seguir:

Tabela 2: Quantidade de casos de dengue em Mato Grosso entre os anos
de 2014 e 2015.
Fonte: Dados do SINAN (MS) – fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Sinop.

Quantitativo de casos notificados de DENGUE em Mato Grosso 

Cidades Ano de 2014 Ano de 2015 

Sinop 3.144 4.251 

Cuiabá 1.544 3.189 

Várzea Grande 507 2.192 

Rondonópolis 684 2.044 

Subtotal 5.879 11.676 

Demais municípios 5.886 18.079 

TOTAL 11.765 29.755 

 

Em 2016 os casos de

dengue tiveram uma leve

diminuição. Foram notificados

28.367 casos de dengue

segundo a Secretaria de Estado

de Saúde (SES), sendo

registrados cerca de 5 óbitos

por conta da doença. Entre 1˚

de janeiro e 13 de fevereiro,

foram notificados 7.097 casos

de dengue, o que segundo a SES

representa um aumento de

246,5% em relação ao mesmo

período do ano de 2015.

Além disso, 118 dos 141 munícipios mato-grossenses registraram casos de dengue e 45

deles encontravam-se em estado de risco no ano de 2016.

Os números das outras doenças transmitidas pelo mosquito, o Zika Vírus e a febre

Chikungunya, também apresentaram aumentos significativos nesses dois anos. Do Zika Vírus,

foram notificados aproximadamente 4.053 casos em 2015 e 7.946 casos em 2016. Já a febre

Chikungunya teve registro de 207 casos (2015) e 306 casos somente entre os meses de janeiro e

fevereiro de 2016.

No ano de 2017, segundo o boletim epidemiológico mais recente, que contabilizou

notificações até o mês de maio, Mato Grosso apresenta média incidência de dengue: o número de

casos esteve na ordem de 185/100.000hab; e baixa incidência de febre Chikungunya, com

39/100.000hab., e do Zika Vírus, com 36/100.000 hab. Até o mês em referência foram

notificados 6.128 casos de dengue o que representa uma redução de aproximadamente 76% se

comparado ao mesmo período do ano de 2016. Em todo o estado foram registrados 1.273 casos de

Febre Chikungunya, o que demonstra uma redução de 3%, em relação ao mesmo período de 2016, e

foram registados também 1.186 casos de Zika Vírus o que determina uma grande redução de 95%

comparando ao mesmo período de 2016.

Na cidade de Sinop no ano de 2016 foram notificados 1.910 casos de dengue, enquanto que

em 2017 até novembro foram registrados cerca de 866 casos de dengue.
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Em relação ao Zika Vírus, no ano anterior foram 1187 notificações da doença, enquanto em

2017 apenas dois casos até novembro. Já da Febre Chikungunya foram registrados 7 casos em

2016 e apenas 3 em 2017. Na tabela 3, podemos visualizar uma comparação das notificações nos

dois últimos anos:

Tabela 3: Quantitativo de notificações das doenças transmitidas pelo
Aedes aegypti nos anos de 2016 e 2017 em Sinop-MT.
Fonte: Dados do SINAN (MS) – fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Sinop

Podemos perceber que os

números das doenças

transmitidas pelo mosquito

Aedes aegypti, sofre variações

constantes pois as cidades

Mato-grossenses estão a cada

dia crescendo mais, o que

possibilita a chegada desse mos-

quito, já que teoricamente ele teria mais locais para habitar. É por conta disso que com esse

crescimento populacional das cidades de Mato Grosso – como se percebe na cidade de Sinop –

deve-se pensar em medidas públicas ambientais mais eficientes que visem o bem-estar do

cidadão, como a conscientização dos habitantes perante os focos de dengue e também a

realização dos chamados “mutirões” públicos para limpeza de terrenos abandonados e dos próprios

quintais dos moradores.

  

Sinop 

Dengue Zika vírus Febre 

Chikungunya 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1.910 866 1.187 2 7 3 
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Figura 1: Focos de acúmulo de água propícios para a
criação do mosquito Aedes aegypti encontrados no
Campus Avançado Sinop, em novembro de 2017.

Fotos cedidas por Giulia Roberta Ribeiro de Oliveira
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