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Secretaria Municipal de Saúde

Na prevenção contra o Coronavírus não devemos
esquecer de prevenir também contra o mosquito da
dengue
Com a parada das chuvas é o momento de proliferação do mosquito Aedes
Aegypti. A Secretaria de Saúde já encontrou focos do mosquito no município.
Em tempos de prevenção ao Coronavírus, a
população não pode esquecer que na época de
estiagem de chuva o mosquito transmissor da
dengue, zika e chinkungunya se prolifera. A
Secretaria de Saúde chama a atenção da população
que não deixe de tomar os cuidados necessários
para evitar a proliferação de focos, tomando as já
conhecidas e divulgadas providências em suas
residências e locais de trabalho.
Um fator preocupante é que se uma pessoa for
contaminada por uma das 3 doenças transmitidas
pelo mosquito ficará debilitada e se for contaminada pelo Coronavírus pode vir a ter maiores complicações. A
Secretaria pede que a população, além de se proteger contra o Coronavírus, se preocupe também com a
prevenção da proliferação do mosquito e colabore no combate aos focos.
Medidas estão sendo tomadas para conter a proliferação do mosquito, hoje a Secretaria conta com uma equipe
que visita periodicamente as residências fiscalizando e fazendo o uso de larvicidas e estão fazendo um controle
intenso com fumacê nos bairros do município. De acordo com a Secretária de Saúde, Vanessa Leocádio
Adami, é muito importante que as pessoas não deixem de fazer sua parte, para mantermos o município livre do
mosquito, assim como estão fazendo com a prevenção do Coronavírus.
A maior parte dos focos do mosquito está nos domicílios, então aproveite o período de isolamento e faça uma
limpeza em sua casa e quintal. É simples e rápido combater o Aedes Aegypti, seguindo uma vez por semana
algumas dicas podemos acabar com possíveis focos do transmissor. O ideal é conseguir uma solução definitiva
para alguns problemas como lixo e objetos inutilizados, como destruir ou remover por completo.
DENTRO DE CASA:
Coletor de água da geladeira e ar-condicionado: Atrás da geladeira existe um coletor de água. Lave-o uma vez
por semana, assim como as bandejas do ar-condicionado;
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Vasos sanitários: Deixe a tampa sempre fechada ou vede com plástico;
Ralos: Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados, principalmente os que estão fora de uso;
Vasilhas para animais: Os potes com água para animais devem ser muito bem lavados com água corrente e
sabão no mínimo duas vezes por semana;
Pratinhos de vasos de plantas: Mantenha-os limpos e coloque areia até a borda;
Plantas aquáticas: Trocar a água e se possível higienizar o vasinho uma vez por semana;
VARANDAS, QUINTAIS, LOTES E TERRAÇOS:
Lixo, entulho e pneus velhos: Entulho e lixo devem ser descartados corretamente. Guarde os pneus em local
coberto ou faça furos para não acumular água;
Calhas: Limpe e nivele. Mantenha-as sempre sem folhas e materiais que possam impedir a passagem da água;
Plantas que acumulam água: Evite ter bromélias e outras plantas que acumulam água, ou retire semanalmente a
água das folhas;
Caixas de água, cisternas e poços: Mantenha-os fechados e vedados. Tampe com tela aqueles que não têm
tampa própria. Lembrando que não adianta tampar as caixas com telha, pois as mesmas ficam com espaço e os
mosquitos entram. O certo é vedar corretamente;
Depósitos naturais como folhas, bananeiras, bambus, etc: Remover se possível e manter os lotes sempre
roçados ou livres de vegetação.
A Secretaria de Saúde salienta que caso haja alguma suspeita procurar imediatamente uma Unidade de Saúde,
Hospital ou a própria Secretaria de Saúde para notificar. É muito importante que não faça uso de
medicamentos por conta própria. Na prevenção é aconselhável fazer uso de repelentes nas partes do corpo que
estão à mostra e quando possível evitar a exposição ao amanhecer e ao entardecer ao ar livre.
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