
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: 05/2019

Assunto: Reunião ordinária

Data: 09/10/2019       Horário: Início: 15:15 h / Término: 16:15 h.

Participantes:

Rachel  Leopoldo  Lage,  Roni  Nazário  de Oliveira,  Carlos  da  Silva  Júnior,  Cíntia  Natália
Martins  Barbosa,  Misael  Elias  Gonçalves,  Cynthia  Ferraz Pimentel,  Diolina  Felícia  Cota,
Sara Raymundo Costa, Michelli de Matos Moreno.

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

Rachel iniciou a reunião dando as boas vindas a todos e, em seguida, passou à apresentação
da Situação Epidemiológica do Estado em 2019. 

A situação apresentada mostrou que o quadro epidemiológico no Estado de Minas Gerais é
bastante grave, e merece toda a atenção possível dos órgãos competentes que realizam ações
de prevenção às arboviroses. Pois, se em 2018 houve 12 óbitos por dengue durante todo o
ano, este ano já foram contabilizados 144 casos de óbitos. Ou seja, houve um aumento de
1.200 % no número de casos. 

No contexto apresentado, o vírus da dengue predominante é o do Tipo 2, mas também foram
detectados os do Tipo 1 e 3, além dos vírus da chikungunya e zika. 

Os dados apresentados sobre as arboviroses em Pedro Leopoldo mostrou que o número de
casos de dengue registrados, até o presente momento, é de 970, sendo que a região com maior
número de casos é o Distrito de Lagoa de Santo Antônio, com mais de 600 casos confirmados
da doença. Em relação às outras arboviroses transmitidas pelo Aedes, foi confirmado um caso
para chikungunya, e há um caso de óbito, em investigação, suspeito de chikungunya.  Ainda
não houve casos confirmados de infecção pelo zika vírus.

Destacou-se que estes dados mostram claramente que nossas ações devem ser mais efetivas
no  controle  do  vetor,  ou  seja,  do  mosquito  Aedes  aegypti,  transmissor  das  doenças  em
questão.

Passou-se às propostas de ações do Comitê.
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Discussão das Propostas

Cynthia  (Holcim)  fez  apresentação  do  material  educativo  sobre  o  Grupo de  Coleta  (arte
gráfica  com texto)  elaborado  pela  comissão  que  está  mobilizada  no  atendimento  à  meta
“Fluxo de destinação dos pneus das borracharias para a Holcim”.
Discutiu-se  e  sugeriu-se  vários  tipos  de  abordagens  para  levar  a  efeito  essa  ação  e
alcançarmos a meta proposta, como:

 Realizar uma mobilização social. A campanha seria apresentada à população e seriam
entregues  os  panfletos  (com  o  material  educativo).  Essa  ação  poderia  envolver,
também, os Agentes de Endemias;

 Divulgar  a campanha e os pontos de recolhimento dos pneus através dos meios de
comunicação (rádios, jornais, rede social, etc.). 

A comissão irá finalizar os detalhes da arte para publicação e, após, será marcado o dia para a
divulgação da campanha.

Misael  ressaltou  a  importância  da  reativação  e  chamamento  dos  atores  institucionais  no
compromisso da representatividade junto ao Comitê de Arboviroses. 

Próxima reunião: 20/11/2019 às 15:00 horas, na Sede da Vigilância em Saúde.

Pauta: Resultado das Ações Pactuadas em outubro.

Relator: Roni Nazário de Oliveira
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