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A metodologia de monitoramento para a armadilha tipo de ovo, onde o material 
biológico são capturados mosquitos ovos de Aedes sp  é uma alternativa para 
detectar a presença e abundância desses mosquitos.A pesquisa de larvas não 
pode ser uma detecção mais sensível do gênero Aedes sp mosquitos , os 
locais a serem monitorados e previstos com mais precisão a ocorrência de 
surtos da doença no tempo os órgãos responsáveis tomem ações para 
prevenção. Outras técnicas foram descritas como mais sensível e adequado 
para avaliar a presença , a infestação do vetor e risco de epidemia.O estudo foi 
feito em 2015. As ovitrampas foram colocadas em doze distritos de Curitiba. 
Foi detectada a presença de ovos de Aedes sp .A contagem realizada 
determinou Índice de Ovos, Densidade ( EDI ) e do Índice de Positividade 
ovitrampas ( EPI ) para cada bairro. Elas foram criadas seguindo a metodologia 
adotada pela Fundação Nacional de Saúde. Eles foram distribuídos em locais 
na proporção de 300 metros um do outro. As armadilhas foram colocadas e 
recolhidos pelos agentes de controle de vetores Curitiba . Todas as ovitrampas 
foram semanalmente inspecionadas , com sete dias de intervalo máximo . Este 
período foi determinado a fim de evitar o aparecimento do adulto e excluir a 
possibilidade da armadilha tornar-se um lugar para a reprodução artificial dos 
mosquitos Foram coletados 39,731 ovos de Aedes sp. 3,820 ovos de Aedes 
aegypti e Aedes albopictus , 35,911. Durante o monitoramento periódico foram 
procurados 23,290 palhetas. Os doze distritos pesquisados apresentaram 
positividade em algum momento do período da pesquisa. Métodos mais 
sensíveis, como as ovitrampas, foram aplicados em diferentes áreas do 
município permite determinar a heterogeneidade entre áreas, priorizando ações 
de controle. O estudo apresentou que diferentes áreas obtiveram diferentes 
resultados, que pode estar relacionada com as características ambientais 
locais, exigindo abordagens de prevenção diferentes. 

Palavras-chave: Geoprocessamento, Aedes aegypti , Aedes albopictus 

 


