
MUNICÍPIO DE 
PORTÃO 

População: 28583 (Censo IBGE 2007) 

Imóveis: 9981 (Censo IBGE 2007) 

Agentes de Endemias: 4 agentes 

Dpt° VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 
AMBIENTAL 

 

ENDEREÇO: 
Rua 09 de Outubro, 313 – 3° Andar 

TELEFONE: (51) 35621004 Ramal 219 
CEP: 93180-000 

E-MAIL:  dengue@portao.rs.gov.br 



EQUIPE 

AGENTES DE ENDEMIAS 
TAILENE RAMBO SCHARDONG - 2641 

VIANEI ANTONINO STEIN – 2645 
LUCAS COSTA DA ROSA – 2647 

JOSÉ BERWANGER - 2640 
 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
MARCELO DIAS VIEIRA  

(Médico Veterinário) 

Os agentes são identificados através do uso de uniforme e 
crachá. 



MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE DA ÁGUA 

Semanalmente são feitas coletas de 
água em todo o município 

(VIGIAGUA). O monitoramento é 
realizado em água de poços 

individuais e de uso coletivo e em 
água da CORSAN, as amostras 

coletadas são enviadas para análise 
no laboratório do estado (LACEN). 

É distribuído gratuitamente para a 
população capas para caixa d’água e 
Hipoclorito de Sódio para limpeza e 

desinfecção da mesma. 



O Rio Grande do Sul é considerado 
área controlada de raiva no ciclo 

urbano. Com casos esporádicos em 
morcegos e herbívoros na zona 

rural. Em 2003, foi detectado um 
caso em felino com a variante 

Desmodus o que demonstra risco de 
reintrodução do vírus em área 

urbana. 

CONTROLE DA RAIVA 



O monitoramento da Raiva no município é 
feito através da observação de animais 

agressores, pelos agentes de combate às 
endemias da Vigilância Ambiental, no caso 
de morte, o animal é enviado para análise 

para a 1ª CRS do Estado.   



SIMULÍDEOS  

O 

Conhecidos como "borrachudos são insetos de tamanho 
relativamente pequeno, de cor geralmente frisado à negro 

ou tons castanhos amarelos. Os adultos podem viver na 

natureza de 3 a 4 semanas. As fêmeas depositam ovos sobre 

pedras, galhos e folhas, em cachoeiras, rios ou córregos. 

A prevenção contra picadas de borrachudos dá-se com o uso 

de repelentes tópicos. Usar camisa de manga comprida, 
calça, meias ou botas evitando que fiquem partes do corpo 

expostas. Evitar as áreas que se concentra grande 
densidade de simulídeo no horário de pico de suas picadas é 

um meio de se proteger. 



CHAGAS  

É uma doença causada pelo Triponosoma Cruzi 
também conhecido com “Barbeiro”. O Barbeiro 

é um inseto que vive em matas, casas mal 
conservadas, galinheiros, chiqueiros, galpões e 

entulhos nos arredores da casa. Durante a 
noite alimenta-se de sangue e pode transmitir 

a Doença de Chagas. 

Para evitar o Barbeiro é necessário manter 
limpa e organizada a casa, evitar acúmulo de 
lixo e entulhos no pátio e arredores da casa.  



Dengue é uma doença causada por um vírus, 
transmitida de uma pessoa doente para uma 
pessoa sadia através da picada do mosquito         
( Aedes aegypti), que se reproduz em água 

parada. 
 

DENGUE 



No ano de 2002 iniciou-se os 
trabalhos de combate ao mosquito 

transmissor da DENGUE, com a 
realização de levantamentos de 

índices ( LI ), em 100% do 
município, sendo realizado os 
primeiros cadastramentos de 

localidades, RG(registro geral ) 
para a continuidade dos trabalhos. 

Como começou 

COMBATE À DENGUE 



O município de Portão é considerado não 
infestado pelo mosquito transmissor da 

DENGUE (AEDES AEGIPTY). 
Nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008 e 2009 foi encontrado larvas 
do mosquito 

AEDES ALBOPICTUS (semelhante ao 
mosquito da DENGUE, porém não é 

transmissor da Dengue no território 
brasileiro). 



Atualmente atuamos através de 
visitas realizadas nas armadilhas, 

Pontos Estratégicos  (PE’s) e 
Pesquisas Vetoriais Especiais (PVE’s). 
Somos fiscalizados, rotineiramente, 

pelos fiscais da 1ª CRS 
(Coordenadoria Regional de Saúde), 
órgão controlado pelo Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

 



 - CARTAZES 
 - FOLDERS 
 - PALESTRAS 
 - JORNAIS 
 - RÁDIO COMUNITÁRIA 
 - EVENTOS (AÇÃO GLOBAL) 
 - CAMINHADAS PELOS BAIRROS 
 - PLACAS DE AVISO 

DIVULGAÇÃO 



CONFECÇÃO DE ARMADILHAS 



ARMADILHA 

Antiga  Atual 



VISITA AS ARMADILHAS 



Revisamos a cada 15 dias os PE’s (Ponto 
Estratégicos) previamente selecionados 

pela equipe de Agentes.  

PONTOS ESTRATÉGICOS 





PESQUISA VETORIAL 
ESPECIAL 

Atendemos as solicitações da comunidade através 
de protocolos e denúncias. 



PALESTRAS 

As palestras são realizadas pela equipe a 
pedido de escolas, empresas...  



CAMINHADAS 



FISCALIZAÇÃO  

Fiscal da 1ª CRS 



FORA DENGUE! 

Nós estamos fazendo a nossa parte, faça 

você a sua! 

Não esqueça, dengue se combate todos 

os dias! 



Agradecemos a toda comunidade pela 
colaboração e reconhecimento de 

nosso trabalho, mantendo sempre a 
cidade em alerta. 

Lembre-se, faça a sua parte e a 
DENGUE não chegará! 

Obrigado 
 

 

Atenciosamente  

Equipe de Agentes de Combate e Controle às Endemias 

 


