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Ata da 2ª Reunião do Comitê de Arboviroses 

 

A reunião se iniciou com a fala da Referência Técnica da Vigilância em Saúde Rachel 

Lage, agradecendo a presença de todos os membros do comitê. Em um segundo 

momento foi realizada a exposição a respeito do cenário de progressão em grande escala 

da Chikungunya em especial, para os próximos anos no Brasil e no mundo. Posto este 

fato iniciamos a discussão a respeito dos impactos econômicos e sociais que o referido 

agravo traz como carga. Portanto a importância das discussões e ações intersetoriais e 

extra setoriais deste comitê. Com a mobilização dos atores institucionais do poder 

público, representantes das associações, membros da sociedade civil, e demais atores 

responsáveis simultaneamente ao controle das arboviroses na nossa sociedade. 

Logo em sequência, foi apresentado o status das ações pactuadas na última reunião 

contendo os percentuais de execução de cada meta por setor de pactuação. Bem como 

realizamos o planejamento e programação das próximas ações pactuadas: 

 

Vigilância em Saúde (Rachel, Michelli e Daniel) 

• Capacitação dos Agentes de Controle de Endemias/ACE e Agentes 

Comunitários de Saúde/ACS, para o manejo e orientações a população no 

controle das arboviroses. 

• Ação de Promoção a Saúde dia 07 de setembro, com várias ações da saúde 

• Apoio na execução do mutirão de limpeza. 

• Realização de mutirão de inspeções/visitas dos ACEs na Quinta das Palmeiras. 

 

Atenção Primária a Saúde (Endy/Orozimbo) 

• Apoio da USF da região, junto ao Colaborador Amarildo Representante do 

LANAGRO/MG, uma ação de Educação em Saúde para os trabalhadores locais. 

• Mobilização dos ACS a realizarem sala de espera a respeito da prevenção das 

arboviroses nas Unidades e nas visitas as famílias. 

 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais / COPASA 

• Avaliação junto aos colaboradores da empresa a viabilidade do retorno do teatro 

com abordagem arboviroses para as escolas do município. 

 

Secretaria de Cultura, Meio Ambiente, Vigilância em Saúde, Educação e 
Comunicação (Robson VISA, Misael Cultura, Leonardo comunicação, Leonardo 
Meio Ambiente, Daniel VISA) 

• Levantamento e identificação das áreas/locais com a necessidade de realização 

do mutirão da limpeza. 

• Organização e planejamento da ação (Divulgação e mobilização social, 

solicitação de apoio da secretaria de obras, para coleta dos objetos alvo de 

proliferação dos arbovirus) 

• Convidar a equipe da Coleta Seletiva para integrar a ação e o Comitê. 
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Intercement 

• Ações de promoção a saúde por meio do projeto “Dia do Bem Fazer” Muro 

Inteligente 

• Capacitação e mobilização dos colaboradores da empresa 

 
Comunicação (Leonardo) 

• Divulgação das ações do comitê no site 

 

Meio Ambiente (Leonardo) 

• Projeto das orientações para a população em relação à limpeza das calhas 

 

Lions (Diolina) 
 

• Palestra Educativa na Sede, com apoio do Médico da equipe de Saúde do Bairro 

São Geraldo 

 

Presentes na reunião: 

Amarildo Germano, Ana Paula Paiva, Domício Nascimento, Leonardo Marques, Hélio 

Néri, Misael Elias, Maria Betânia, Robson Souza, Diolina Felícia, Marci Santos, Débora 

Lima, Leonardo Viana, Michelli Moreno.  

 

 

Sem mais,  

Pedro Leopoldo dia 01 de Agosto de 2018

 

 

 

Michelli de Matos Moreno 

Chefe de Divisão de Vigilância em Saúde  


