
Curso de Especialização em Atenção
Básica em Saúde da Família

Ministério do
Desenvolvimento, Industria

e Comércio Exterior

Ministério da
Educação

Dengue: Mobilização Social no Município de Ataléia/MG

Diego Rebouças de Almeida*
Polo: Teófilo Otoni

Introdução 
A dengue configura-se um problema de saúde pública
mundial, no qual é estimado que ocorra entre 50 a 100
milhões de infecções anualmente, em mais de 100
países de todos os continentes, exceto a Europa. No
Brasil não é diferente, a doença se desenvolve em
todas as estações do ano, mas é no verão que ocorre a
grande parte das epidemias, gerando gastos anuais de
milhões de dólares (OMS, 2001).
O município de Ataléia/MG, local em que será
direcionado este trabalho, teve os primeiros casos de
dengue em 2008; foram casos exportados de outros
municípios, num total 20 notificações. A grande
epidemia ocorreu no segundo semestre de 2009,
somando 322 casos notificados de suspeita de dengue.
Destaca-se que vários casos não foram notificados,
estando, portanto, este valor bem acima do notificado.

Elaborar uma proposta de mobilização social para o
combate a dengue, visando diminuir a incidência da
dengue no município de Ataléia/MG.

Objetivo
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Desenvolvimento

Considerações finais

1. Levantamento bibliográfico;

2. Sensibilização da Secretaria Municipal de Saúde
de Ataléia sobre a proposta de mobilização social
para combate a dengue;

3. Conscientização da população sobre a
necessidade de realização da Mobilização Social,
buscando o seu apoio;

4. Ações de mobilização em parceria com a
população.

Com a realização da proposta exposta o município de
Ataléia poderia diminuir muito a incidência da doença e
dar uma maior qualidade de vida para toda a população
que sofre nas épocas de chuvas.
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