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Arboviroses são doenças virais 
transmiti das por artrópodes 
(insetos, aracnídeos, etc.), den-
tre eles os mosquitos. O Aedes 
aegypti  é o mosquito transmis-
sor das seguintes arboviroses:  
Dengue, Zika vírus, Febre Chi-
kungunya e Febre Amarela.

Sumário Histórico e Epidemio-
lógico das Arboviroses

As doenças transmiti das pelo 
Aedes aegypti  grassaram so-
bre a população paulistana no 
início do Século XX. Houveram 
importantes epidemias de 
dengue, que recebeu o nome 
de “Urucubaca” (Figura 1), 
e febre amarela até os anos 
de 1930, quando alguns dos 
mais notáveis sanitaristas da 
época (Oswaldo Cruz, Emílio 
Ribas, Adolpho Lutz e Satur-
nino de Brito) a parti r do uso 

de medidas campanhistas de 
eliminação de criadouros e de 
saneamento de ambientes in-
salubres conseguissem as con-
trolar. Por esforço conjunto da 
OPAS e do Governo Federal, em 
1955, apoiado ao uso intensivo 
do inseti cida DTT (diclorodife-
niltricloroetano), foi alcançada 
a erradicação do vetor Aedes 
aegypti , e das doenças que ele 
causava, do Brasil.

Ao fi nal dos anos de 1970, após 
mais uma erradicação, houve 
nova reentrada do Aedes ae-
gypti  no Brasil e, em meados 
dos anos de 1980, esti mulado 
pelo comércio de pneus re-
mold, entre Brasil e Ásia, hou-
ve a dispersão desse vetor por 
todo o país. Ao fi nal daquela 
década, já eram encontrados 
focos de infestação na cidade 
de São Paulo e não demorou 
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O que são
ARBOVIROSES?

Iniciamos mais um ano e a Equi-
pe ZOOnews deseja a todos, 
um 2021 repleto de paz e saú-
de. Que possamos seguir nos-
sos caminhos esperançosos, 
fi rmes e fortes, junto daqueles 
que fazem da nossa existência, 
a razão do nosso viver!

Que venha a vacina!!!

Veja o que preparamos para a 
primeira edição do ano:

Você sabe o que são as arbo-
viroses? O coordenador de 
Nvsin, Eduardo de Masi, fez um 
relato importante sobre as do-
enças comuns da estação mais 
quente do ano, causadas pelos 
arbovírus, tais como:  Dengue, 
Zika, Febre Chikungunya e Fe-
bre Amarela.

Conheça o LABFAUNA. O Nú-
cleo de Identi fi cação e Pes-
quisa da Fauna Sinantrópica 
da DVZ, esse é o Labfauna. A 
coordenadora Julia Vono abre 
a porta desse Núcleo e faz uma 
apresentação de sua equipe e 
das ati vidades desenvolvidas 
por lá.

Tem Homenagem também!  
O Labzoo preparou uma ho-
menagem especial à servidora 
Thirsa Alvares Franco que está 
entrando num novo ciclo da 
vida, a aposentadoria. Veja o 
carinho da equipe e o trabalho 
dessa profi ssional que colabo-
rou com grandes feitos dentro 
da DVZ. 

Aniversário da cidade de São 
Paulo, dia 25 de janeiro, a ci-
dade completa 467 anos. Para-
béns São Paulo!

Setor de Educação
Sugestões de pautas e
temas serão bem-vindos.
E-MAIL :
educacaoemzoonoses
@PREFEITURA.SP.GOV.BR
Telefone: 2974-7889

Daniela Massolin dos Santos
Ivan Leandro Ferreira
Luana Silva Nascimento
Marcos Veltri
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Por: Eduardo de Masi, cargo: ANS - Biólogo, função: Coordenador do Núcleo de Vigilância, Prevenção e Controle 
de Fauna Sinantrópica e Coordenador do Componente Controle Vetorial do Programa Municipal de Vigilância e 
Controle das Arboviroses, Doutor em Ciências. 

Figura 1 – Reportagem “Quem ainda não teve a “urucubaca”?” do 
Jornal “O Combate” datada de quinta-feira, 29 de abril de 1915.
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para as epidemias de dengue 
acontecerem. O primeiro caso 
autóctone na cidade foi re-
gistrado em 1999, no Distrito 
Jaguaré. Dos anos 2000 em 
diante a infestação pelo vetor 
se dispersou pela cidade e, em 
2007, todos os Distritos Admi-
nistrati vos já eram infestados.

As primeiras epidemias ocor-
reram na cidade de São Paulo 
entre os anos de 2001 e 2003 
(média de 2.000 casos/ano), 
com predominância dos casos 
importados oriundos da bai-
xada santi sta (Figura 2). Nova 
epidemia veio a ocorrer em 
2007 (4.107 casos), desta vez 
com a mudança do cenário 
epidemiológico, em que pas-
saram a predominar os casos 
autóctones, e outro ciclo em 
2010 e 2011 (média de 6.000 
casos/ano). Desse momento 
em diante todos os 96 distritos 
passaram a registar casos au-
tóctones da doença.

Após um breve período de 
calmaria, com redução do nú-
mero de casos em relação à 
epidemia de 2010, ocorreu o 
maior ciclo epidêmico já regis-
trado na cidade, que se iniciou 
em 2014, com pouco mais de 
31.000 casos confi rmados, teve 
seu pico em 2015, com mais de 
103.000 casos e decresceu de 
2016 em diante, com 16.283 
casos. Os anos de 2017 e 2018 
registraram relati vamente 
poucos casos (média de 750 
casos/ano) e nova epidemia, 
mas de menor proporção que 
as de 2014 e 2015, ocorreu em 
2019, com quase 17.000 casos 
confi rmados, desta vez causa-
da pela chegada na cidade do 
soroti po 2 do vírus da dengue 
(DENV2). Até 2019, todas as 
epidemias foram predominan-
temente causadas pelo soro-
ti po 1 (DENV1), cerca de 95% 
dos casos pertenciam a essa 
variante. Em 2019, cercar de 
65% dos casos pesquisados 
pertenciam a variante 2. Em 
2020, ano histórico da pande-
mia pelo Novo Corona Vírus 
(SARS-CoV-2), a cidade regis-
trou novamente poucos casos 
de dengue, foram 1.999 casos, 

em relação a últi ma epidemia.

Figura 2 – Casos confi rmados 
(autóctones e importados) 
de dengue registrados na Ci-
dade de São Paulo, de 1998 a 
2020.Fonte: DVE/COVISA/SMS. 
07/01/2020.

Desde 2014, além das epide-
mias de dengue já relatadas, 
houve a emergência nas Amé-
ricas da Febre Chicungunya e 
da Doença Aguda pelo Vírus 
Zika. Felizmente, essas doen-
ças não chegaram em níveis 
epidêmicos a São Paulo, como 
ocorreu no Nordeste e Centro 
Oeste brasileiro. O Nordeste, 
parti cularmente, sofreu com o 
infortúnio da síndrome congê-
nita da Zika, que dentre outros 
quadros causa a microcefalia 
em recém-nascidos. Em São 
Paulo, entre 2015 e 2020, fo-
ram registrados 118 casos au-
tóctones de Chicungunya e 13 
de Zika.

Entre 2017 e 2018, houve a re-
emergência da Febre Amarela 
fora da Região Amazônica e 
depois de mais de 50 anos, a 
cidade de São Paulo teve que 
lidar com o risco da reurbani-
zação da febre amarela devido 
à presença massiva de Aedes 
aegypti  nas regiões limítrofes 
entre fl orestas (Serra da Can-
tareira e Serra do Mar) e a ci-
dade. Durante esse período fo-
ram registradas 163 epizooti as 
(primatas não-humanos víti ma 
de febre amarela) e 14 casos 
humanos, com 6 óbitos.

Sumário Histórico e Diretrizes 
Gerais do Programa das Arbo-
viroses

Com a reintrodução do Aedes 
aegypti  na cidade de São Paulo 
em meados dos anos 1990, as 
equipes dos Núcleos Regionais 

de Zoonoses, em conjunto com 
a SUCEN (Superintendência 
de Controle de Endemias do 
Estado de São Paulo) iniciou 
os trabalhos de levantamento 
de infestação e eliminação de 
criadouros em algumas regiões 
da cidade, com prioridade à 
Zona Norte. Esse foi o trabalho 
percursor do Programa das Ar-
boviroses.

Em 1998, com a elaboração 
do Plano de Erradicação do 
Aedes aegypti  do Ministério 
da Saúde (1996), e devido ao 
registro de alguns focos de in-
festação domiciliar na cidade, 
a administração municipal re-
solveu contratar uma empresa 
terceirizada para conduzir as 
ati vidades de vigilância e con-
trole desse vetor. Àquela épo-
ca, essa empresa já atuava em 
algumas das frentes que ainda 
hoje conti nuam a compor a ro-
ti na do Componente Controle 
Vetorial do Programa das Ar-
boviroses, quais sejam: Visitas 
a Pontos Estratégicos, Casa-a-
-Casa, Bloqueio de Criadouros 
e Nebulização, Delimitação de 
Focos, Pesquisa de Armadilhas, 
Pesquisa Entomológica, Ava-
liação de Densidade Larvária 
e Atendimento à Solicitações. 
Atualmente, além dessas ati -
vidades, há: Visitas a Imóveis 
Especiais e Monitoramento de 
Resistência à Inseti cidas.

Em 2001, o controle da dengue 
passou a ser Projeto Prioritário 
do Governo Municipal e as ati -
vidades foram regionalizadas 
em dez Coordenações Regio-
nais de Aedes aegypti . A par-
ti r de 2003, com a criação da 
COVISA e das UVIS, o Programa 
passou a ser executado pelas 
equipes das 27 UVIS, perma-
necendo assim até hoje. Consi-
derando todas as Ati vidades da 
roti na do Controle Vetorial do 
programa, componente esse 
que a gestão compete à DVZ, 
são realizadas cerca de 3,9 
milhões de visitas por ano de 
combate aos focos de criação 

do Aedes aegypti  e de aplica-
ção de inseti cida na cidade (Ta-
bela 1).

Tabela 1 – Número de visitas 
anuais segundo Ati vidade da 
roti na do Componente Con-
trole Vetorial do Programa das 
Arboviroses de São Paulo, de 
2012 a 2020.

Desde 2015, todas diretrizes do 
Programa são dadas pelo Plano 
de Conti ngência, que, desde 
2017, deixou de ser chamado 
da Dengue e passou a ser das 
Arboviroses, devido ao recru-
descimento da febre amarela e 
a emergência da Zika e Chikun-
gunya, e pelas Instruções Nor-
mati vas, que padronizam cada 
ati vidade. 

Os objeti vos gerais do Progra-
ma são:

a) Reduzir a incidência de Den-
gue, ZIKA, Chikungunya e Fe-
bre Amarela Silvestre.
b) Reduzir a ocorrência de for-
mas graves e óbitos por arbo-
viroses.
c) Evitar a ocorrência de Febre 
Amarela Urbana.

Os componentes do Programa 
são:

I. Vigilância Epidemiológica: 
responsável pelo registro das 
informações epidemiológicas 
no SINAN e pela investi gação 
dos casos de arboviroses noti -
fi cados e comunicação desses 
casos ao controle vetorial.
II. Controle Vetorial: respon-
sável pela adoção das medidas 
de vigilância e controle veto-
rial, dentre elas os bloqueios 
de transmissão.
III. Imunização: responsável 
pela roti na e pelas campanhas 
de imunização contra a Febre 
Amarela. No momento não há 
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vacina efi caz contra as outras 
arboviroses transmiti das pelo 
Aedes aegypti .
IV. Comunicação/Mobilização 
Social: responsável pelas cam-
panhas publicitárias nos meios 
de comunicação (internet, tv, 
rádio) de sensibilização da po-
pulação à questão das arbovi-
roses e também por buscar a 
parti cipação social durante às 
campanhas de conscienti za-
ção.
V. Assistência: responsável por 
garanti r acesso e atendimento 
aos pacientes suspeitos de ar-
boviroses nos serviços muni-
cipais de saúde e de noti fi car 
todos esses casos à vigilância 
epidemiológica da área de 
abrangência de cada serviço.

Em resumo, o Programa Muni-
cipal de Vigilância e Controle 
das Arboviroses é responsável 
por gerir, organizar, supervi-
sionar, planejar e garanti r a 
manutenção das diretrizes mu-
nicipais, estaduais e federais 
de todas as ações de enfren-
tamento da Dengue, Zika, Chi-
cungunya e Febre Amarela que 
ocorrem na cidade de São Pau-
lo. Também é responsável por 
conduzir pesquisas, estudos e 
revisão de literatura cientí fi ca 
que culminem na adoção de 
novas técnicas e métodos de 
vigilância e controle dessas 
doenças e do seu vetor. Atual-
mente, a condução das tarefas 
da Coordenação é feita pelo 

GT-Arboviroses, que foi cons-
ti tuído em 2019 pelo Gabine-
te da COVISA e é formado por 
uma equipe multi profi ssional, 
com representação da DVE, 
DVZ, NAAD e Assessoria de Ga-
binete da COVISA.

Principais Inovações do Com-
ponente Controle Vetorial do 
Programa desde 2015

• 2015 - Estudos de efeti vida-
de e adoção do uso de larvicida 
biológico Bti  (Bacillus thurin-
giensis israelensis) no trata-
mento de Pontos Estratégicos 
(Figura 3);

Figura 3 – Tratamento de Pon-
to Estratégico do ramo de ati -
vidade Páti o de Veículo com o 
larvicida biológico Bti  (Bacillus 
thuringiensis israelensis), cida-
de de São Paulo, 2015. Fonte: 
Setor Aedes NVSIN/DVZ
• 2016 – Adoção do uso do 
teste rápido para dengue em 
todas as unidades de saúde 
municipais como ferramenta 
de rápida detecção dos casos 
confi rmados de dengue e seu 
uso como critério de seleção, 
priorização e direcionamento 

dos bloqueios de transmissão 
(Figura 4);

Figura 4 – Cassete do teste rá-
pido para dengue usado em 
todas as unidades de saúde da 
Cidade de São Paulo para a de-
tecção imediata dos casos con-
fi rmados de dengue.

• 2016 – Criação e implantação 
do SCADEN, sistema de infor-
mação complementar ao SI-
NAN e ao SISCOZ, para registro 
das informações dos bloqueios 
de transmissão dos casos de 
dengue;
• 2017 – Por demanda do Mi-
nistério da Saúde, iniciou-se o 
monitoramento de resistência 
da população de Aedes aegypti  
aos inseti cidas usado no pro-
grama das arboviroses;
• 2019-2020 – Aquisição de 
30 equipamentos de pequeno 
porte para UBV veicular e de 
30 veículos ti po picape para 
operar esses equipamentos 

(Figura 5), 

Figura 5 - UBV Picape

levando a revisão dos proce-
dimentos de Bloqueio de Ne-
bulização, que passou a ter a 
nebulização veicular como op-
ção de eleição para a aplicação 
de inseti cidas para debelar os 
focos de transmissão de arbo-
viroses. O uso dessa técnica, 
em relação às nebulizações 
costais, garante maior agilida-
de e cobertura de área, além 
do uso de menos recursos hu-
manos, o que leva ao aumen-
to da capacidade operacional 
das UVIS para os Bloqueios de 
Transmissão.
• 2020 – Estudo conduzido na 
CRS Norte com o uso de arma-
dilhas disseminadoras de lar-
vicida. Os resultados da Fase 
1 (março a julho de 2020) se 
mostraram bastante promisso-
res ao uso da técnica na roti na. 
O estudo encontra-se na Fase 
2 (jun/20-jun21), com análi-
se prevista dos resultados até 
agosto de 2021.
• 2020 – Insti tuição da roti na de 
aferição de tamanho de gotas 
dos equipamentos de nebuliza-
ção veicular, com vistas a garan-
ti r maior qualidade na aplicação 
espacial de inseti cidas.

A equipe do LABZOO tem sido reduzida em 
virtude da aposentadoria de servidores pú-
blicos que com seu trabalho contribuíram 
para o sucesso desse Núcleo. Em 2020, 
ano singular pela pandemia do Covid19, 
ti vemos a aposentadoria de uma excelente 
profi ssional e colega, a farmacêuti ca bio-
química Thirsa Alvares Franco Bessa, que 
quando chegou ao Labzoo, entrou no Setor 

de Leptospirose e rapidamente foi designada para implantar o 
diagnosti co sorológico de Dengue. Em 2003, assumimos o diag-
nósti co de Dengue de todo o município de São Paulo, foram 
tantas epidemias, tantos plantões, mas sempre contando com 
a dedicação e profi ssionalismo da Thirsa para mantermos o tra-
balho de excelência. Por várias anos parti cipou da Comissão de 
Biossegurança do Labzoo, que culminou com a realização de um 

trabalho premiado no PremiaSampa de 2019. Atuou ati vamente 
nos estudos, discussões, avaliações dos testes sorológicos dis-
ponibilizados por SMS e implantação de diagnósti co sorológico 
para COVID19. Parti cipou intensamente dos inquéritos soroló-
gicos para COVID19 de adultos e crianças do Município de São 
Paulo realizado pelo Labzoo. Mesmo estando às vésperas de se 
aposentar, colaborou no remanejamento dos espaços � sicos de 
trabalho durante a reforma do Labzoo no segundo semestre de 
2020 sendo sempre uma parceira nos novos desafi os que o LA-
BZOO enfrentou.

Thirsa, agradecemos pela sua co-
laboração, dedicação, responsa-
bilidade, compromisso e éti ca por 
toda a sua carreira na Vigilância 
em Saúde do nosso Município.

H o m e n a g e m  à  T h i r s a
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Desde da década de 80, o Labo-
ratório de Identificação e Pes-
quisa em Fauna Sinantrópica, 
LABFAUNA, exerce a atividade 
de identificação de espécies 
sinantrópicas de importância 
médica (vetores, peçonhentos, 
ectoparasitos e hospedeiros) 
dentro da Divisão de Vigilân-
cia de Zoonoses de São Paulo. 
Seu surgimento se deu afim 
de atender a uma demanda 
de identificações de mosqui-
tos culicídeos do Programa de 
controle do Culex spp na cidade 
de São Paulo, atividade ainda 
desenvolvida atualmente. As-
sim oficialmente pelo decreto 
22.071 de 31/03/1986, surgia o 
Setor de Entomologia, como foi 
chamado à época. 
O LABFAUNA tem como atribui-
ção prestar serviço em saúde 
pública na identificação e pes-
quisa de espécimes da fauna si-
nantrópica, tanto do município 
de São Paulo como em colabo-
ração com outros municípios. O 
recebimento de amostras pelo 
laboratório é uma atividade 
sentinela que garante a notifi-
cação de espécies de importân-
cia médica oferecendo subsí-
dios para as ações de vigilância 
em saúde.

O setor Culicídeos/Fleboto-
míneos faz a identificação de 
mosquitos. Além da demanda 
espontânea recebida este se-
tor mantém monitoramento e 
pesquisa de fauna por meio de 
coletas com uso de armadilhas 
luminosas, em parques, áreas 
verdes e reservas florestais da 
cidade de São Paulo com o ob-
jetivo de vigilância da ocorrên-
cia de espécies de importância 
médica que são vetores de 
doenças como as arboviroses 
(Dengue, Zika, Chikungunya, 
Febre Amarela, Febre do Oeste 
do Nilo, Malária, entre outras) 
e as leishmanioses nas suas 
duas formas, a leishmaniose 
visceral americana e a leishma-
niose tegumentar americana. A 
este setor também é atribuído 
uma atividade essencial para o 
Programa de Vigilância e Con-
trole do Aedes aegypti  que é 
a identificação de larvas cole-
tadas pelas Unidades de Vigi-
lância em Saúde (UVIS) através 
das atividades de Avaliação de 
Densidade Larvária, Imóveis 
Especiais, Ponto Estratégico e 
Atendimento à Solicitação. O 
laboratório insere os resultados 
das identificações larvárias no 
sistema SISCOZAEDES, fornece 

laudos de identificação larvá-
ria quando solicitados pelas 
UVIS para subsidiar as ações 
da vigilância ambiental além de 
prover insumos para coleta de 
larvas. Através dessa atividade 
o LABFAUNA também fornece 
a identificação de outras espé-
cies de mosquitos culicídeos 
e não culicídeos da Cidade de 
São Paulo o que colabora como 
uma importante atividade sen-
tinela na vigilância em saúde. 
Este setor também participa 
efetivamente no “Monitora-
mento da Resistência de Aedes 
aegypti aos inseticidas utiliza-
dos pelo Programa Nacional de 
Controle da Dengue” auxilian-
do na organização dos mate-
riais para atividades em campo, 
na contagem de ovos de Aedes, 
e encaminhamento dos mate-
riais positivos para SUCEN – Su-
perintendência de Controle de 
Endemias onde é realizada a 
pesquisa. 
O LABFAUNA atua juntamente 
com o Núcleo de Vigilância Epi-
demiológica - NVE nas investi-
gações entomológicas em pes-
quisa de vetores nos casos de 
leishmaniose e outras arbovi-
roses prestando apoio e traba-
lhando em conjunto às equipes 

do território.
Tendo em vista a necessida-
de de vigilância e prevenção 
dos acidentes por aranhas e 
escorpiões e o atendimento a 
demanda de identificação dos 
chamados Miriápodes: lacraias 
e piolhos-de-cobra, o setor 
Aracnídeos e Miriápodes reali-
za a identificação das amostras 
desses animais. Este setor faz 
o encaminhamento dos exem-
plares peçonhentos vivos ao 
Instituto Butantan para pro-
cessamento da extração das 
toxinas colaborando assim com 
a produção de soro para trata-
mento em caso de acidentes. 
Em conjunto com o Núcleo de 
Vigilância, Prevenção e Contro-
le de Fauna Sinantrópica - NV-
SIN atua também no apoio a 
situações especiais que envol-
vam aranhas e escorpiões em 
UVIS, nas vistorias de investiga-
ções de fauna exótica e atua em 
projetos científicos em saúde 
pública, visando à prevenção 
de acidentes com animais pe-
çonhentos.
O setor Acarologia tem como 
principais atividades a identi-
ficação, pesquisa e monitora-
mento das espécies de carra-
patos (ixodídeos) no município 

Por: Julia Vono Alvarez Figueiredo, cargo: ANS – Bióloga, função: Coordenadora do LABFAUNA, maior titulação: Mestre em Entomologia em Saúde Pública

Conheça o Conheça o 
LABFAUNALABFAUNA

Núcleo de Identificação e Pesquisa da Fauna Núcleo de Identificação e Pesquisa da Fauna 
Sinantrópica da Divisão de Vigilância de ZoonosesSinantrópica da Divisão de Vigilância de Zoonoses
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de São Paulo e região metro-
politana. O setor oferece ainda 
apoio técnico à UVIS durante 
vistorias em casos suspeitos e 
confi rmados de Febre Macu-
losa, Lyme-simile e locais com 
grandes infestações de carra-
patos. Durante a vistoria é re-
alizado diagnósti co ambiental 
com aplicação das técnicas de 
coleta, além de treinamento 
para técnicos e operacionais. O 
resultado da identi fi cação e as 
informações que acompanham 
as amostras são digitalizados 
em banco de dados e disponi-
bilizados para mapeamento e 
georreferenciamento. Após o 
mapeamento são analisadas 
as característi cas ambientais, 
a ocorrência de hospedeiros e 
os carrapatos, juntamente com 
os casos confi rmados da do-
ença, para defi nição de áreas 
de risco. Como complemento 
de informações referentes à 
infecti vidade em carrapatos, 
o LABFAUNA colabora no en-
caminhamento de espécimes 
para realização de pesquisa de 
riquétsias pelo Laboratório de 
Zoonoses e Doenças Transmiti -
das por Vetores - LABZOO.
No setor da Malacologia se faz 
a identi fi cação, o mapeamen-
to e a vigilância ambiental de 
moluscos terrestres (caracóis 
e lesmas) e límnicos (caramu-
jos aquáti cos de água doce), 
do Município de São Paulo. Na 
vigilância malacológica o LAB-
FAUNA atua no levantamento 
e monitoramento de moluscos, 
com ênfase nos hospedeiros in-

termediários transmissores de 
agravos como, esquistossomo-
se (barriga d’água), fasciolose 
hepáti ca, meningite eosino� li-
ca, angiostrongilíase abdominal 
e outras doenças. Para tanto, 
realizamos pesquisas em re-
presas, lagos, córregos, jardins, 
hortas, creches, escolas, uni-
dades de saúde, residências, 
parques, em busca dessa fau-
na malacológica. Os espécimes 
terrestres são encaminhados ao 
LABZOO, para diagnósti co para-
sitológico. Através deste setor 
são realizadas ações conjuntas 
com as UVIS no atendimento 
de demandas relati vas, casos 
suspeitos e/ou confi rmados de 
agravos com envolvimento de 
moluscos de importância sani-
tária. Assim, o LABFAUNA au-
xilia na elucidação do ciclo de 
transmissão do parasita, acom-
panha o bloqueio de moluscos 
e ações educati vas à população 
afetada, afi m de minimizar os 
riscos de novos casos, além de 
orientar o manejo ambiental 
para reduzir a proliferação des-
ses animais.
E assim o setor de Outros Sinan-
trópicos faz a identi fi cação dos 
demais sinantrópicos recebidos 
que engloba lagartas, abelhas, 
vespas, formigas, percevejos, 
moscas, ácaros, pulgas, piolhos, 
entre outros. Identi fi ca ainda 
ectoparasitas provenientes de 
animais silvestres encaminha-
dos pelo Divisão Técnica de 
Medicina Veterinária e Manejo 
da Fauna Silvestre, através de 
parceria fi rmada entre Secreta-

ria do Verde e Meio Ambiente 
e Secretaria Municipal de Saú-
de. Neste setor é trabalhado 
a vigilância de triatomíneos 
(barbeiros), que são os insetos 
vetores da Doença de Chagas. 
Através da demanda espontâ-
nea de amostras de percevejos 
para identi fi cação é possível 
atuar como senti nela visando 
detectar a presença de barbei-
ros no município, averiguar a 
presença de colônias e evitar 
a domiciliação. Este setor tam-
bém colabora com a vigilância 
de agravos que envolvem lagar-
tas urti cantes, vespas, abelhas 
e formigas e peçonhentas.
O laboratório mantém uma 
coleção zoológica de caráter 
médico sanitário regional, a Co-
leção de Fauna Sinantrópica do 
Município de São Paulo. Nesta 
coleção os espécimes que ad-
vém das amostras recebidas 
são depositados compondo 
acervos de espécimes, partes 
e produtos que testemunham 
e creditam as noti fi cações de 
espécies nocivas, ati vidades de 
pesquisa, vigilância, controle e 
também subsidiam ações didá-
ti cas através da manutenção de 
kits didáti cos com amostras de 
animais sinantrópicos nocivas 
para emprésti mo às equipes do 
território.
Por fi m o LABFAUNA, como um 
núcleo inserido na Divisão de 
Vigilância em Zoonoses - DVZ, 
atua em conjunto aos outros 
núcleos da DVZ na normati za-
ção de procedimentos para a 
vigilância em saúde em zoono-

ses e agravos que envolvam os 
animais sinantrópicos.

GLOSSÁRIO

Animais sinantrópicos: animais 
de espécies silvestres nati vas 
ou exóti cas, que uti lizam de 
recursos de áreas de convívio 
humano, para deslocamento, 
como via de passagem ou local 
de descanso; ou permanente, 
como área de vida;

Ati vidade senti nela: ati vidade 
vigilante com o objeti vo de pre-
ver situações futuras;

coleção zoológica: centro de-
positário de material biológico 
(espécimes, partes ou produ-
tos) de animais e seus dados 
associados;

culicídeos: insetos de uma fa-
mília popularmente chamados 
de mosquitos, muriçoca ou per-
nilongos;

espécies de importância médica:
espécies de animais que são 
peçonhentos, venenosos, ve-
tores ou hospedeiros de agen-
tes patológicos causadores de 
doenças ou capazes de gerar 
outros ti pos de agravo à saúde;

fl ebotomíneos: insetos de 
pequeno porte (2 a 3mm) co-
nhecidos popularmente como 
mosquito-palha, birigui ou can-
galhinha.
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