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Cidade tipicamente turística, Paraty no verão de 2005 - 2006 sofreu um
forte surto de dengue. A epidemia atingiu 471 pessoas a cada 10.000 habitantes,
39 vezes mais do que a epidemia na capital do Estado. E a imprensa registrava
que os casos de dengue na cidade e proximidades somavam 5 mil, com dois
óbitos (para 40 mil moradores).
Claro que na história da cidade, esses foram números recordes da doença.
Fatores que foram considerados importantes para esse surto, como as casas de
veraneio que ficam fechadas durante grande parte do ano; a falta de
conscientização da população local, entre outros, foram tomados como ponto de
partida para a reversão da epidemia.
Medidas como o aumento do número de agentes de saúde; criação de uma
lei municipal que permite a vistoria, pelos agentes, das casas de veraneio
fechadas; o número de carros fumacê foi aumentado e uma campanha de
conscientização foi realizada para a população local.... mas, e isso adiantou ??
Parece que essas medidas foram tão bem sucedidas que, o número de
casos na cidade caiu drasticamente. Mas o que costuma acontecer, é o chamado
Esgotamento de Susceptíveis, ou seja, não tinha mais paratiense para ficar
dengoso.
Bem, esse ano, os únicos dois casos registrados na cidade foram
considerados importados de outras cidades. E olha que em Ubatuba tem tido
muita dengue !
O que Paraty deve ter em mente agora é que, para impedir um novo surto
(que além dos danos à população local, afugenta os turistas), essas medidas
devem continuar sendo realizadas, e com esforço redobrado. Assim, o papel do
cidadão é fundamental. Deve alertar a Vigilância Epidemiológica da prefeitura se
na sua casa ou local de trabalho tiver mosquito picando de dia. Quer ser
voluntário e aprender um pouco mais ? – Procure o LEPAC/Unicamp (Portal de
Paraty) e aprenda com os voluntários que estão fazendo um curso de Vigilância
do mosquito vetor. Você pode instalar uma armadilha na sua casa e monitorar a
presença de mosquitos, ajudando a prefeitura.
http://www.preac.unicamp.br/lepac-ia/index.html
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