
Trabalho intersetorial promove ações de 
combate ao Aedes aegypti nas Regionais

Regional Noroeste

As ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre ama-
rela se intensificam a cada dia. Veja o trabalho nas regionais.

Gincanas, palestras, passeatas e apresentações de dança são algumas das estratégias 
usadas pelas escolas municipais da Regional Noroeste para combater a dengue. As ações, 
realizadas em parceria com as equipes de Controle de Zoonoses da Regional Noroeste e 
a mobilização da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, têm conscientizado alunos 
e familiares sobre os cuidados a serem tomados para eliminar os focos do Aedes aegypti.

As escolas municipais de ensino fundamental, educação infantil e creches parceiras se 
mobilizaram no dia 20/3. Educadores da Escola Municipal Dom Jaime de Barros Câmara 
incentivaram os alunos a pesquisarem sobre a dengue durante as aulas de informática. O 
conhecimento adquirido foi aplicado nas oficinas de horta. O assunto foi inserido também 
na contação de histórias, teatro, dança e passeata. O Centro de Saúde Carlos Prates, por 
meio do grupo de Controle de Zoonoses, Programa Escola Integrada e Educação de Jovens 
e Adultos – EJA, trabalharam em conjunto com 219 estudantes desta escola. O evento foi 
realizado simultaneamente em todas as escolas da regional.
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Regional Norte

Cerca de 25 escolas e vários centros de saúde da Regional Norte vêm travando uma 
batalha contra o Aedes aegypti. No mês de março e início de abril foram realizadas pales-
tras, distribuição de panfletos, passeadas e criados momentos de sensibilização entre pais 
e alunos. Os estudantes da EMEI Betinho e funcionários do Centro de Saúde Novo Aarão 
Reis fizeram uma caminhada pelas ruas do bairro com caixa de som e muita informação. Os 
alunos e servidores distribuíram panfletos com orientação de combate à dengue. Na EMEI 
Planalto, os alunos assistiram a um teatro realizado pelas profissionais do PSE, em conjunto 
com a equipe de zoonoses e professores da escola. Na quinta, 11/4, foi realizado um encon-
tro com as lideranças religiosas. A ação foi intermediada pela CARE-N. Durante a reunião, 
foram abordados os aspectos da doença para que os padres e pastores multipliquem as 
informações em suas pregações.
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Regional Centro-Sul

O envolvimento com a comunidade escolar também tem sido a estratégia usada pela 
Regional Centro-Sul no combate à dengue. A parceria entre a gerência de Controle de Zoo-
noses, a educação e a mobilização da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU tem 
apresentado bons resultados. A equipe da regional percorreu cerca de 10 escolas fazendo 
um alerta sobre os riscos da dengue. Na EMEI Padre Tarciso e na creche Nosso Abrigo Lac-
tário, os alunos produziram cartazes informativos e assistiram às apresentações em salas 
de aula do “Mosquitão da Dengue”. A cada 15 dias, o Comitê Distrital de Enfrentamento das 
Arboviroses tem se reunido para discutir a situação da regional e pactuar ações de preven-
ção, controle e combate ao Aedes.


