ALERTA DENGUE

O Grupo de Trabalho de Controle e Combate à Dengue da UNICAMP informa que o
número de casos confirmados no município de Campinas, no período de janeiro à 20/março de
2019, ultrapassou o número total de casos se comparado ao ano de 2018, segundo dados do
Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura Municipal de Saúde.
A situação é preocupante porque um dos sorotipos da dengue, o DENV-2, não tem uma
circulação relevante em Campinas desde 2011. Este sorotipo é um dos quatro tipos do vírus da
dengue, que não foi predominante em nenhuma epidemia ocorrida na cidade em anos
anteriores, mas poderá sê-lo neste e nos próximos anos, pelo fato de que a população está mais
susceptível

à

essa

infecção.

Veja

mais

em:

https://www.cecom.unicamp.br/wp-

content/uploads/2019/03/RT_Informe-site-dengue-2019.pdf
Estamos numa época bastante propícia para o aumento de casos de dengue devido ao
período de chuvas, aumento de temperatura e o retorno ao campus após férias, dos alunos e
funcionários.
Neste contexto, o GT da Dengue alerta a comunidade quanto à necessidade de maior
atenção por parte de todos no sentido de se eliminar os criadouros do mosquito Aedes Aegypti.
Solicitamos que a sua Unidade se organize realizando vistorias em seus ambientes de
trabalho, no entorno dos prédios e nas áreas livres, atuando no sentido de eliminar os possíveis
criadouros do mosquito Aedes Aegypti: pratos de vasos, acúmulo de entulhos, lixo em geral,
recipientes que acumulam água, calhas sujas, marquises e caixas d água, etc., medidas estas
indicadas na Portaria GR 84/01 e na GR 123/02 (disponíveis no site do CECOM).
Informamos ainda que, os Cipeiros das Unidades foram treinados e estão aptos para
colaborarem com esse trabalho.
No site do CECOM há uma planilha disponível para servir de modelo com o que deve ser
verificado.
Certos de contarmos com o apoio e colaboração.
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