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Introdução  
Considera-se a dengue um dos maiores problemas de saúde pública do 

mundo, especialmente nos países tropicais, cujas condições sócio-

ambientais favorecem o desenvolvimento e a proliferação de seu principal 

vetor o Aedes aegypti. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008) 

Em 3 anos da atual constituição da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

Buriti, no município de Divinópolis, 2010 foi o ano com maior número de 

casos notificados de dengue. Em 2008, foi notificado apenas 1 caso, em 

2009, nenhum e em 2010,15 casos, sendo um caso autóctone da 

comunidade. 

 

Fornecer informações sobre a dengue à população; 

Eliminar possíveis criadouros do vetor da dengue; 

Diminuir a incidência da doença na comunidade. 

Objetivo(s) 

As metas que se espera alcançar com este projeto em 2012, é a 

sensibilização e participação da comunidade de forma ativa e contínua 

como uma coopartícipe do mesmo. Espera- se também a visitação pelo 

agente de zoonoses em 100% dos domicílios da comunidade rural de Buriti 

e consequentemente a diminuição do número de casos notificados de 

dengue, em pelo menos 50%, pela ESF Buriti. 

Resultados esperados 

Para elaborar o projeto de combate a dengue, a equipe deverá buscar 

inicialmente estabelecer algumas parcerias. O Público alvo será a 

população residente na comunidade rural de Buriti, pertencente à área de 

abrangência da ESF Buriti, localizada há 16 km do centro do município de 

Divinópolis, em Minas Gerais, aproximadamente 80 famílias. Dentre as 

ações que serão desenvolvidas destacam-se atividades educativas, 

apresentações teatrais sobre o tema na escola, visita do agente de 

zoonoses a todos os domicílios com aplicação de larvicida nos criadouros 

de mosquitos que não puderem ser eliminados, mutirão de limpeza na 

comunidade, passeata e divulgação casa a casa.  

 

Metodologia  
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Considerações finais 

O papel da equipe de saúde no combate a dengue não é só orientar os 

usuários quanto às formas de prevenção da doença, mas corresponsabilizá-

los pela sua saúde e de toda a comunidade. 

Considera-se portanto, que esse trabalho deve ser contínuo no que se refere 

a eliminação de criadouros e conseqüente diminuição de morbidade à 

dengue, haja visto que mudanças de comportamento são necessárias, porém 

os resultados são a longo prazo, pois além de desejo de mudar deve-se 

estabelecer novos hábitos.  

 


