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Introdução: A cidade do Recife, na região nordeste do pais, há décadas é 

endêmico para dengue e atualmente também para chikungunya e zika. A principal 

medida de controle se baseia na eliminação de criadouros do vetor, tendo como 

principal estratégia identificação dos mesmos por pesquisa larvaria, porém essa 

estratégia não tem obtido os resultados esperados, pois os casos de arboviroses 

aumentam exponencialmente. Em resposta a isso utilizou-se ovitrampas na 

comunidade com maior LIRAa como plano piloto para, em caso de comprovada 

eficiência, futura implantação em toda cidade do Recife. Objetivou-se identificar a 

associação entre o número de ovos dos vetores no ambiente e a ocorrência de 

arboviroses. Material e métodos: Foi realizado um estudo ecológico com dados 

entomológicos e epidemiológicos cedidos pelo Centro de Vigilância Ambiental da 

prefeitura da cidade do Recife (CVA/PCR), tendo a comunidade como unidade de 

análise. Foi utilizada regressão linear simples no software R 3.3.0 (disponível em: 

http://cran.r-project.org/mirrors.html) para testar a relação causa-efeito entre o 

número de ovos no ambiente e ocorrência de arboviroses. Resultados: Foi 

observada uma forte associação (r²=0,987, p=0,0005) entre as variáveis 

estudadas. Discussão: A transmissão e consequente número de casos de 

arboviroses estão relacionados ao número de ovos dos vetores no ambiente e a 

ovitrampra demonstrou ser uma ferramenta sensível e eficiente para diagnóstico 

de risco ambiental no local. Conclusão: Torna-se evidente a importância do uso 

das ovitrampas na cidade do Recife, além das ferramentas já preconizadas pelo 

Ministério da saúde. 
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