Regionais no combate à dengue
Com mais de 6 mil casos confirmados de dengue em Belo Horizonte, as Regionais têm
trabalhado pesado para combater o avanço da doença. Palestras, mutirões de limpeza, caminhadas e panfletagens são algumas das estratégias adotadas em várias partes da capital.

Regional Leste
A SMSA, em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, SLU e Coordenadoria de Atendimento Regional Leste, realizou na sexta, 26/4, um mutirão de limpeza
no Cemitério da Saudade. A ação, intersetorial, faz parte dos esforços para combater o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, Chicunkunya e Zika vírus. Durante todo o dia,
agentes Comunitários de Saúde, técnicos do Serviço de Zoonoses, servidores da Fundação
de Parques Municipais e Zoobotânica e da SLU, fizeram vistorias para identificar possíveis
focos larvários, coleta de inservíveis, como sacolas, potes e garrafas de plásticos, e a limpeza de toldos danificados que formam bolsas e acumulam água da chuva. A capina de rotina
já está sendo feita desde o início do mês.

Regionais no combate à dengue
Regional Oeste
Uma caminhada saindo do Centro de Saúde Vila Imperial levou cerca de 40 estudantes
da Creche Municipal Casinha Feliz para o combate à dengue. A ação foi uma parceria entre
os trabalhadores da unidade, Comissão Local de Saúde e a Creche. Na terça, 30/4, os alunos, com idades entre 3 e 4 anos, acompanhados dos agentes, percorreram 20 quarteirões
em torno da unidade de saúde. Os pequenos alertaram à população sobre a dengue e sensibilizaram os moradores para eliminar os possíveis focos do mosquito.

Regionais no combate à dengue
Os integrantes do projeto “Adote seu Quarteirão” mobilizaram os moradores do Bairro
Ventosa, na sexta, 26/4. Cerca de 20 agentes do Conselho Distrital de Saúde percorreram
aproximadamente 600 casas e orientaram os moradores sobre os perigos causados pelo
Aedes aegypti. Os agentes falaram sobre os hábitos do mosquito e as condições favoráveis
para a reprodução dele. Também foram entregues panfletos com informações importantes
sobre a dengue. Sete moradores da Ventosa aderiram ao “Adote seu Quarteirão” e agora
são também mobilizadores na Oeste.

