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O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DA PREFEITURA DE IPIRANGA 'vem por meio desta, realizar um ALERTA geral 
sobre várias questões pertinentes e que 'Jatam de assuntos relacionados ao mosquito da 
DENGUE. 

Estamos em uma época do ano onde o clima é muito favorável à proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, causador de arboviroses como DENGUE, ZIKA, FEBRE CHIKUNGUNYA E 
FEBRE AMARELA. 

Este ano boa parte do nosso continente está passando pela maior epidemia de Dengue de 
todos os tempos com casos recordes nos países Paraguai e Brasil. No Brasil temos três estados 
em evidência, que são: Paraná, São Paulo e Minas Gerais. 

Em nosso município de Ipiranga, apesar de todo trabalho realizado por nossos 
colaboradores para contenção do mosquito através de trabalho de conscientização da população 
e trabalho mecânico de retirada e extermínio dos criadouros, ainda apresentou um caso positivo 
para DENGUE. 

Por este motivo, venho salientar, enumerar e tirar dúvidas dos munícipes sobre alguns 
quesitos relacionados ao mosquito Aedes: 

• o uso de inseticidas como o "FUMACÊ" não pode ser realizado caso não haja uma epidemia de DENGUE 
constatada e comprovada (n2  X de casos positivos / n2  de habitantes). O uso dessas substâncias é liberado 
por órgãos superiores do Estado e não é da alçada do município decidir sobre o seu uso. Ainda existem Leis, 
Resoluções e Notas técnicas que vetam o uso disseminado desse tipo de inseticida, pois o mesmo pode ser 
prejudicial à fauna, flora e também à saúde humana (RESOLUÇÃO SESA N2  0456/2014, NOTA TÉCICA N2  
07/CV1A/DAV/SESA, Lei n2  8.485 DE 03/06/1987, entre outras); 

• O inseticida para aplicação através de bombas costais está em processo de transição de princípio ativo e por 
hora há um desabastecimento do mesmo, o qual se encontra em falta, pois os efeitos desejados já não são 
mais satisfatórios devido a uma possível resistência das larvas e mosquitos; 

• A única e melhor forma de combate à DENGUE entre outras arboviroses são as ações mecânicas de combate, 
que são a eliminação de criadouros e prevenção de futuros criadouros e através da conscientização da 
população, não deixando acumular lixo e recir ientes que possam vir a acumular água; 

N/ Jogue o lixo em local adequado; 
N/ Cuidado para não acumular água em pneus, garrafas, lixeiras, entulhos e sobras de 

construção, ralos, CALHAS, bromélias, bandejas externas de geladeiras, tampinhas de 
garrafas e outros; 

N/ Bebedouros e comedouros de animais devem ser lavados com escova no mínimo uma vez 
por semana e a água trocada regularmente; 

N/ Piscinas devem ser limpas no mínimo uma vez por semana e tratadas com cloro; 

• O mosquito voa baixo, é silencioso e percorre uma distância de até 5 km; 
• Ataca mais no período do fim da tarde e manhã; 
• Nascem em até 1 semana e vivem em média 30 dias; 
• Botam seus ovos em local seco, espen,ndo a água para eclosão dos Mesmos; 
• Também se reproduzem na água suja; 
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Os sintomas da DENGUE são: 
•7  Febre alta com início súbito; 
%( Dor de cabeça, no corpo, atrás dos olhos e nas articulações; 
,7  Tonturas, náuseas e vômitos; 
,( Manchas vermelhas no corpo (semelhantes a sarampo e rubéola). 

Sinais de gravidade: 
✓ Fortes dores abdominais; 
• Sangramento no nariz e gengia; 
s/ Boca seca. 

CASO APRESENTE QUALQUER UM DESSES SINTOMAS, PROCURE AJUDA EM UM 
POSTO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO OU HOSPITAL. 

*Este aviso se faz essencial para aquelas pessoas que ainda não colaboram para com o 
combate ao mosquito, deixando seus quintais e residências acumulando lixo e recipientes que 
podem vir a conter a água e se tornarem criadouros do mosquito e também não seguem as 
informações dadas por nossas Agentes de Combate às Endemias, Agentes Comunitárias de 
Saúde, funcionários deste departamento de Vigilância Sanitária e outros. 

Apesar de todo trabalho realizado, ainda encontramos resistência por parte da população, 
parte esta na verdade uma minoria, mas que pode causar um grande impacto na saúde coletiva. 

SEJA CONSCIENTE! 

MUDE SUA ATITUDE! 

COLABORE COM A SUA SAÚDE E A DO RESTANTE DA SOCIEDADE! 

DIGA NÃO AO MOSQUITO DA DENGUE! 

DENGUE MATA. 

Atenciosamente, 

Paulo R. Volpi Jr. 
Diretor de Vigilância Sanitária. 
Portaria 273/2018. 
'piranga — PR. 

Paulo R. Volpi Jr. 
DIretor de Viedancia SanItária 

Portaria: 213/2018 
Opirenget • Fft 
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