
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMBORÊ 

     
SETOR DE ENDEMIAS 

BOLETIM INFORMATIVO 
 

O Setor de endemias do município de Mamborê (dengue), realizou 
no período de 3 a 5 de julho de 2012, o LIRAa (Levantamento de 
Índice Rápido de Aedes aegypti),  o qual é parte fundamental do 
Programa de Controle a Dengue. Através dos resultados são 
direcionados as ações e atividades precocemente para a prevenção 
de epidemias. O índice de infestação após a realização dos 
trabalhos indicou um percentual de 1,3%, sendo que o anterior 
realizado no mês de abril havia indicado um índice de infestação 
pelo  mosquito da dengue  de 2,5% .  

 

• Inferiores a 0,99% : estão em condições satisfatórias; 

O resultado deste índice de infestação predial  é dividido da seguinte 
forma: 

• De 1% a 3,9%: estão em situação de alerta; 

• Superior a 4%: há risco de epidemia de dengue. 
 



Após esse levantamento é possível saber em que depósitos  os mosquitos 
da dengue estão se desenvolvendo mais,  os depósitos predominantes em 
nosso município  são : 
 

• LIXOS: 

• 

(RECIPIENTES PLÁSTICOS, GARRAFAS, LATAS, ENTULHOS DE 
CONTRUÇÃO, PNEUS E OUTROS MATERIAS  RODANTES, SUCATAS EM 
PÁTIOS E FERRO VELHOS ETC.) 

DEPÓSITOS DOMÉSTICOS  PARA  COLETA E ARMAZENAMENTO DE 
ÁGUA

 

  : (TONEL, TAMBOR, BARRIL, BALDES, DEPÓSITOS DE BARRO, 
CISTERNAS ETC.) . 

Lembramos a população que mesmo com as temperaturas baixas, não 
devemos deixar de cuidar de nossos quintais, pois podemos contrair a 
doença mesmo no inverno.  Pedimos a colaboração de todos com os 
cuidados diários no Combate a dengue, medidas simples desde que 
realizadas todos os dias geram bons resultados, conseguindo um índice 
satisfatório, reduziremos os riscos da doença. Elimine os locais propícios 
para a criação e reprodução do mosquito transmissor da dengue.  Abaixo 
algumas medidas necessárias: 

Lembramos que com as temperaturas mais baixas o mosquito se 
desenvolve de maneira mais lenta, não acaba, apenas diminui, podendo 
voltar com toda força no verão. 

 

• Jogar no lixo todo objeto que possa acumular água tais como: 
embalagens plásticas usadas, potes, copos, garrafas vazias, latas 
pneus velhos, vasos sanitários sem uso, etc. 
 

• Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira sempre bem 
fechada, fora do alcance dos animais até o recolhimento pelo 
serviço de limpeza urbana e não jogar lixos em terrenos baldios. 
 

• Providenciar cobertura e vedação com telas, se indispensáveis, 
proteger/lavar com escova e sabão os depósitos o qual utilizamos  
para coleta e armazenamento de água . 
 



• Lavar semanalmente com escova e sabão recipientes usados como 
bebedouros de animas. 
 

Mantenha seu quintal limpo e sua família longe da dengue. 

 
DENGUE MATA! 

 

Receba bem o Agente da Dengue, ele é inimigo somente da 
“DENGUE”. 

Para Informações e reclamações:  Ligue 3568-1811 – ramal  213 
Setor de Endemias . 

 

Informações: Sidneia Veronica Zancanaro – Coordenação de 
Endemias. 

 

  
 


