A Comissão de Prevenção à Dengue FEAUSP foi constituída em fevereiro de
2016 e aprovada pela portaria interna nº 02. O objetivo principal é eliminar e
combater os criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor do vírus da
dengue com a orientação da Prefeitura do Campus e Supervisão de Vigilância em
Saúde do Butantã (SUVIS).

Ações realizadas:
 participação de mutirão de combate ao Aedes Aegypti realizado pela
prefeitura do campus;
 ciência aos membros sobre o mapeamento fotográfico dos locais com focos
de pernilongos e águas acumuladas;
 armadilhas cedidas pela prefeitura do campus são colocadas mensalmente
nos prédios da FEA;
 realização de manutenções mensais nas calhas, lajes e saídas d´água
desobstruídas;
 avaliação nas caixas d’água/reservatórios, a fim de mantê-los devidamente
fechados com tampas íntegras, sem rachaduras;
 orientação sobre o armazenamento adequado dos galões, tonéis, latões,
latas, baldes, potes e outros frascos/embalagens vazios vedados, em local
coberto, guardados com a boca para baixo. Assim como se não estiverem
em uso, devem ser destinados ao lixo; áreas: manutenção e empresas
terceirizadas;
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 orientação para que sejam verificados todos os pratos de vasos de plantas
se estão preenchidos com areia; empresas terceirizadas de limpeza e
jardinagem;
 remoções das bromélias e espadas de São Jorge dos jardins e substituições
por outras espécies para evitar o acúmulo d´água;
 acondicionamento adequado dos entulhos ou sobras de obras em locais
cobertos e armazenados em contêineres, com coleta semanal pela
Prefeitura do Campus.
 Acumulo d´água nos locais com rebaixamento de piso são removidos;
 realização de reuniões mensais da Comissão, conforme calendário.

Sugestões e ou solicitações envie para fea.contradengue@usp.br

Links Importantes
Combate ao mosquito: http://combateaedes.saude.gov.br/
Fonte: Governo do Estado Federal, fevereiro de 2016
USP na pesquisa e combate ao Zika vírus http://jornal.usp.br/atualidades/uspna-pesquisa-e-combate-ao-zika-virus/
Fonte: Jornal da USP, junho 2016
Informações elaboradas e conferidas por Ana Cristina e Elaine Graciano, membros
da Comissão de Prevenção à Dengue.
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