Não deixe a dengue crescer
A mobilização e o esforço para combater o Aedes aegypti ganham cada dia mais aliados.
Palestras, treinamentos, passeatas e teatro são algumas armas na guerra contra o transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. Saiba como tem sido as ações em algumas regionais.

Regional Leste
Uma ação intersetorial de Combate à Dengue movimentou a Praça da Santinha, em frente
ao Centro de Saúde Mariano de Abreu, na quarta, 8/5. A iniciativa, que contou com a participação da unidade, da Academia da Cidade, da Comissão Local de saúde, Zoonoses, CRAS
Mariano de Abreu, levou cerca de 100 estudantes da Escola Municipal Integrada Wladmimir
de Paula e da Escola Estadual Walt Disney. Durante um mês os alunos debateram sobre a
dengue em sala de aula. Na rua, eles colocaram em prática as orientações que receberam
e foram multiplicadores de boas condutas. Eles sensibilizaram a comunidade local para prevenção da dengue e alertaram sobre a manutenção de ambientes limpos para evitar a proliferação do mosquito. A mobilização contou também com a participação do Teatro MOBS, da
Assistência Social, e dos Mascotes da Banda da Guarda Municipal da PBH.

Não deixe a dengue crescer
Regional Pampulha
A Regional Pampulha tem ampliado as ações de conscientização e combate ao mosquito
transmissor da dengue. Uma das estratégias é o envolvimento dos gestores das escolas municipais e de educação infantil localizadas na região Pampulha, informando-os com os dados
atualizados e específicos das áreas de suas instituições. Dessa forma, cada gestor poderá
planejar, juntamente com sua equipe pedagógica, ações voltadas para o seu público na busca
de soluções para os problemas daquela área. Além das escolas municipais, o trabalho de conscientização contra o Aedes aegypti também tem sido feito junto à rede particular. No dia 25/04,
80 representantes de escolas particulares da Educação Infantil estiveram na sede da Coordenadoria Regional Pampulha e receberam informações importantes para o combate à dengue.

Não deixe a dengue crescer
Regional Venda Nova
A Diretoria Regional de Saúde de Venda Nova tem se empenhado em desenvolver de forma sistemática e contínua várias ações intersetoriais, fundamentadas na reflexão, formação
e ações práticas voltadas para a mudança de consciência ambiental que auxilie no enfrentamento do Aedes aegypti e outros vetores. Na Regional foi criado um grupo multiprofissional
distrital permanente para apoiar as discussões, e proporcionar a interlocução com outros
setores e serviços. Componentes deste grupo têm participado de reuniões estratégicas e
eventos comunitários para fazer alertas e discutir o tema. Nos dias 11 e 23/4 foram realizadas reuniões com os diretores de todas as escolas municipais e estaduais da regional, com
a participação de todos os gerentes de UBS, coordenadores e encarregados de zoonoses. A
ação permitiu discutir o contexto atual do município e da regional, inclusive com alguns dados técnicos relevantes sobre a situação, principalmente sobre novas ações educativas de
controle da dengue. Foram constituídos grupos com atores da saúde e educação em cada
território, para discussão e elaboração local de estratégias de inserção da comunidade nas
ações de consciência ambiental focada no controle dos vetores.

