
 

 

 

 

CASOS DE DENGUE EM ESTÂNCIA VELHA 

Em 2023 o município já contabiliza 32 casos supeitos de Dengue e nove casos confirmados da 

doença. Para que o número não aumente ainda mais, é extremamente importante que a 

população colabore com as ações de prevenção, que consiste principalmente em eliminar locais 

onde a água pode ficar parada.  

 

 

 

 

RESERVATÓRIOS DE Aedes aegypti  

A maioria das larvas e pupas do mosquito da Dengue (Aedes aegypti) em Estância Velha foram 

coletadas em recipientes como baldes, tanques, tonéis, pequenos potes e latas (como 

bebedouro de animais) e pneus. Outros locais onde a água pode ficar parada (ralos, bromélias, 

motor da piscina) também servem como criadouros e precisam ser monitorados 

constantemente. 

 

QUAIS SÃO AS FORMAS DE PREVENÇÃO DAS ARBOVIROSES? 

 

 

 

 

 

 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL ESTÂNCIA VELHA 

 

COMUNICADO DE RISCO ARBOVIROSES Nº02/2023 

Mantenha sua caixa d´água limpa 

e com a tampa fechada, assim 

como tonéis e barris. 
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Quantidade de larvas e pupas de Aedes aegypti por tipo 
de reservatório (fevereiro/2023)

Troque a água dos seus animais de estimação 

diariamente, e mantenha os recipientes limpos. 

Use uma esponja para remover possíveis ovos do 

mosquito, que ficam fixados nas bordas dos 

recipientes. 

ATENÇÃO! 

De 26/02 a 29/04 estamos em período de grande circulação do Aedes aegypti. É necessário 

redobrar os cuidados para evitar que o mosquito da Dengue se reproduza! 



 

 

 

 

 

 

 

  

PROJETO OVITRAMPAS 

Estância Velha monitora o mosquito Aedes aegypti por meio de “Ovitrampas”, colocados em 

locais estratégicos em vários bairros do município. Esses dispositivos atuam como armadilhas, 

pois são capazes de atrair a fêmea do mosquito Aedes aegypti causador da dengue, para que ali 

ela deposite seus ovos. Por meio da contagem de ovos é possível estimar a densidade 

populacional do inseto em determinada região. 

O monitoramento é feito mensalmente e tem duração de um ano. Até o momento foram 

realizados quatro ciclos em Estância Velha, e entre eles foi constatado um aumento da presença 

de ovos nas armadilhas. A Vigilância em Saúde está atenta a este cenário, direciona suas ações 

de forma a prevenir o aumento da incidência do mosquito e conta com a participação da 

população. O quadro abaixo apresenta a contagem das ovitrampas no 1º, 2º 3º e 4º ciclos 

(dezembro/2022 a março/2023). 

 

 

VISITA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

No ano de 2023 já foram realizadas mais de 9.000 visitas a imóveis de diversos bairros do 

município. Os agentes, devidamente uniformizados e identificados, orientam os moradores 

quanto às medidas de prevenção e identificam possíveis locais em que o mosquito da dengue 

pode se reproduzir. Durante o mês de abril estarão realizando visitas nos bairros Rincão Gaúcho, 

Rincão dos Ilhéus, Sol Nascente e ações pontuais em outras localidades. 

 

Utilize cloro para tratar a 

água da piscina, e verifique 

se há água parada no 

compartimento do filtro. 

Localidade
Nº de ovos 1º 

ciclo

Nº de ovos 2º 

ciclo

Nº de ovos 3º 

ciclo

Nº de ovos 4º 

ciclo

Rincão dos Ilhéus 77 429 767 2246

Sol Nascente 167 384 1034 1705

Lago Azul 3 146 44 410

União 0 139 92 280

Centro 0 102 96 334

Campo Grande 27 89 15 135

Lira 0 33 145 481

Floresta 24 16 75 228

Rincão Gaúcho 0 10 56 54

Bela Vista 0 0 112 349

Não deixe ao ar livre lixo 

ou vasilhas que possam 

acumular água, e 

mantenha a lixeira bem 

fechada. 

Mantenha suas 

calhas limpas e 

desentupidas, assim 

como canos e ralos. 



RAIOS DE DELIMITAÇÃO DE FOCO 

Quando ocorre um caso suspeito e confirmado no município, todos os imóveis situados em um 

raio de até 300 metros do imóvel de origem do caso, são visitados pelos agentes de combate a 

endemias. No ano de 2023 já foram realizados 41 raios de delimitação em 12 bairros de Estância 

Velha. 

 

MONITORAMENTO DE PONTOS ESTRATÉGICOS (PE) 

Pontos estrategicos (PE) são locais com características diferenciadas, determinados pelo 

Programa Nacional de Prevenção e Controle das Arboviroses, inspecionados quinzenalmente. 

Em Estância Velha são 37 deles (borracharias, floriculturas, cemitérios, postos de reciclagem). 

Além dos procedimentos de rotina, em período de alta de casos ocorre a aplicação de inseticida 

por agente devidamente treinado para a tarefa. O procedimento já ocorreu em pontos dos 

bairros União, Bela Vista, Campo Grande e Lago Azul. 

 

MUTIRÕES DE LIMPEZA 

Periodicamente são realizados mutirões de limpeza em determinados locais em Estância Velha. 

A proposta é eliminar objetos e resíduos capazes de reter água parada. Em 2023 já ocorreram 

cinco (um no Cemitério Municipal, dois no bairro Sol Nascente, um no Campo Grande e outro 

no bairro União). O mutirão mais recente removeu três caminhões de lixo. As próximas 

atividades serão divulgadas em breve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLOCAÇÃO DE TELAS EM TONÉIS E BOMBONAS 

De forma a contribuir para que o mosquito da Dengue não se reproduza, os agentes da Vigilância 

em Saúde estão disponibilizando telas para serem colocadas em tonéis e bombonas, usadas 

normalmente para acondicionar água da chuva. A proposta é impedir que a fêmea do Aedes 

aegypti entre nesses locais e deposite seus ovos. 

A colocação é feita durante a visita domiciliar dos agentes, por isso é importante que a 

população os receba no momento oportuno. Até o momento as telas já foram colocadas em 37 

tonéis. 

 

 

DENÚNCIAS DE ÁGUA PARADA 

Denúncias de local com água parada, com risco de se tornar foco do mosquito da dengue, podem 

ser realizadas pelo telefone (51) 3551-1417 ou por e-mail: 

vigilanciaambiental@estanciavelha.rs.gov.br. 

 

 

SE EU TIVER SINTOMAS, ONDE DEVO BUSCAR ATENDIMENTO PARA AS 

ARBOVIROSES? 

Postos de Saúde do Município – das 08h às 12h e das 13h às 17h 

ESF Centro: Fone (51) 3561 8729 / ESF Floresta: Fone (51) 3561 1619 / ESF Campo Grande: Fone 

(51) 3561 6991 / ESF Bela Vista: Fone (51) 3551 1636 / ESF Rincão dos Ilhéus 1: Fone (51) 3561 

2388 / ESF Rincão dos Ilhéus 2: Fone (51) 3551 0828 / ESF Rincão Gaúcho: Fone (51) 3561 0719 

/ UBS Nova Estância: Fone (51) 3561 9680 / UBS Lago Azul: Fone (51) 2000 3006 

Centro Respiratório COVID/Dengue – das 13h às 21h 

Rua Adolfo Mattes, 117 – Centro 

Fone: (51) 99725 6602 

 


