
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde /Divisão de Saúde Coletiva

Ata de Reunião do Comitê de Arboviroses

Nº de Controle: 02/2019

Assunto: Reunião ordinária

Data: 20/03/2019     Horário: Início às 15:12 h / Término 15:59 h.

Participantes:
Diolina Felícia Cota, Michele Marques Marinho, Hélio Renato Neri, Misael Elias Gonçalves,
Amarildo Germano, Endy Puff M. do Valle Lippi, Daniel Lucas do Carmo, Rachel Leopoldo
Lage, Sara Raimundo Costa, Roni Nazário de Oliveira e Michelli de Matos Moreno.

Descrição (assuntos tratados, definições, próxima reunião, etc.):

Michelli Moreno deu início à reunião, apresentando o mutirão contra o Aedes realizado em
fevereiro no município, apresentou os objetivos e como foi organizado o mutirão, destacando
as perspectivas,  desafios,  resultados e a participação dos parceiros durante o mutirão.  Foi
apresentado o relatório das ações iniciadas a partir de agosto de 2018 na retomada do Comitê
com as ações contra o Aedes.
Foi apresentado um vídeo com os registros fotográficos  das ações educativas e durante o
mutirão: Aedes na Mira.
Rachel Lage apresentou os casos de Dengue em Minas Gerais e em Pedro Leopoldo, que
conta com 03 casos confirmados de Dengue e 1 caso confirmado de chikungunya. Ressaltou
a importância dessas ações na prevenção de casos de arbovirores no município.
Rachel convidou a todos para a participação do evento que será realizado na Lafarge-Holcim
no dia 02/04/2019.
Misael levantou a necessidade quanto ao recolhimento de garrafas de vidros no município,
visto o grande número dessas garrafas que foram recolhidas durante o mutirão.

Próxima reunião: 24/04/2019 às 15:00 horas, na Sede da Vigilância em Saúde.

Pauta: Apresentação do status das ações e novas propostas de ações.

Relator: Daniel Lucas do Carmo
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