Regionais promovem ações
de combate à dengue
Com o período chuvoso e a possibilidade do aumento da incidência do mosquito Aedes aegypti, as ações de combate se intensificam pela cidade. Até o momento, já foram confirmados
mais de 2 mil casos de dengue e 6 de chikungunya em Belo Horizonte. Só este ano, cerca de
62 mil imóveis receberam aplicação de UBV pelos agentes de combate a endemias da SMSA.

Regional Oeste
Uma passeata percorrendo os quarteirões de maior concentração de foco da Dengue
reuniu cerca de 40 pessoas na Oeste, na segunda, 8/4. Com apitos e cartazes, os mobilizadores chamaram a atenção da população. Foram distribuídos panfletos com orientações
sobre o combate ao mosquito. A ação foi uma parceria entre a equipe do Centro de Saúde
Betânia e a Comissão Local de Saúde.
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Na Oeste, centenas de alunos de 31 escolas fizeram uma grande mobilização no dia
28/3. Os estudantes realizaram atividades para conscientizar e ensinar à população sobre
os prejuízos que o mosquito pode causar para a saúde. Cada instituição criou um slogan
para a campanha e as manifestações ultrapassaram os muros das escolas. Com cartazes,
placas e muita informação, eles percorreram as ruas da regional para alertar a comunidade
e incentivar os moradores a combater os possíveis focos do Aedes.
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Regional Pampulha
A ação intersetorial, “Dengue? Aqui não!”, reuniu mais de 200 pessoas entre estudantes,
familiares e comunidade na Praça do Confisco, no dia 27/3. O objetivo foi conscientizar a
comunidade sobre a importância do envolvimento de todos no combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A iniciativa foi uma
parceria entre o Centro de Saúde Confisco, as escolas municipais Anne Frank e Professora
Alice Nacif, o Projeto Verena e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Confisco. Foram montados estandes com maquetes de casas com um alerta sobre os cuidados
necessários para acabar com os possíveis criatórios. Os estudantes do Programa Escola
Integrada na Escola Municipal Anne Frank apresentaram o rap “Guerreiros contra a dengue”,
com letras de músicas abordando o tema. Também houve atividades culturais com apresentação do grupo de percussão dos Adolescentes do Pró-Jovem no Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) Confisco, brincadeiras e aulão da Academia da Cidade Confisco.
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Regional Venda Nova
A importância da união de todos para impedir uma epidemia de dengue na região de
Venda Nova reuniu 87 pessoas, entre lideranças religiosas e conselheiros da saúde, na
segunda, 1/04. Logo na entrada do auditório da Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa (Geteco), o público foi impactado por um cenário de sujeira e lixo espalhado. A cena foi
montada para mostrar o ambiente ideal para o Aedes. Os participantes puderam ver ainda
as várias fases do mosquito, desde a pupa até o mosquito adulto. Houve apresentação de
circo e dança pelos alunos da Escola Municipal Professor Tabajara Pedroso. Durante uma
palestra, o subsecretário de promoção e vigilância à saúde, Fabiano Pimenta, explicou as
características da dengue e das outras doenças transmitidas pelo mosquito. Segundo pesquisa realizada pela SMSA, mais de 80% dos criadouros do mosquito está nos pratinhos de
vasos de plantas, latinhas, embalagens plásticas e de vidro e material descartável em geral.

