
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE –  

01 A 05/06/2015 

 

 

 

GERÊNCIA  NOME DO MUNICÍPIO 

PARTICIPANTE  

DATA DO EVENTO TIPO DE ATIVIDADE A SER REALIZADA 

1 GRS 

Alhandra MÊS DE JUNHO Arrastão e mobilização da Comunidade em Mata redonda no mês de maio. 

Baía da Traição MÊS DE JUNHO Ação Educativa mensal 

Bayeux MÊS DE JUNHO Mobilização toda quinta-feira nas Comunidades. 

Caaporã MÊS DE JUNHO a definir 

Cabedelo MÊS DE JUNHO Paletras nas escolas e busca ativa (escola + Vig. Ambiental). 

Capim MÊS DE JUNHO Arrastão em maio 

Conde MÊS DE JUNHO a definir 

Cruz do E Santo MÊS DE JUNHO a definir 

Cuité de Mamanguape MÊS DE JUNHO a definir 

Curral de Cima MÊS DE JUNHO Ação Educativa mensal 

Itapororoca MÊS DE JUNHO a definir 

Jacaraú MÊS DE JUNHO Ação Educativa nas escolas 

João Pessoa 

MÊS DE JUNHO Ações diversas em Junho (rodas de conversas, palestras, visitas aos pontos 

estratégicos, etc.) 

Lucena MÊS DE JUN MÊS DE a definir 



JUNHO HO 

Mamanguape MÊS DE JUNHO Ação Educativa mensal 

Marcação MÊS DE JUNHO Arrastão em maio 

Mari MÊS DE JUNHO a definir 

Mataraca MÊS DE JUNHO a definir 

Pedro Régis  

MÊS DE JUNHO Realizada ação educativa no Sítio Lages no mês de Maio. Programadas ações 

nos meses seguintes no centro da cidade e na Escola Idalina Rosa (Sítio 

Barro). 

Pitimbu MÊS DE JUNHO a definir 

Riachão do Poço MÊS DE JUNHO Ação Educativa com parceria das escolas nas ruas da cidade. 

Rio Tinto MÊS DE JUNHO Ação Educativa mensal 

Santa Rita MÊS DE JUNHO Ação Educativa mensal 

Sapé MÊS DE JUNHO Ação Educativa mensal de Combate ao Mosquito Aedes. 

Sobrado MÊS DE JUNHO a definir 

 

2°GRS 

 

 

BANANEIRAS 

01/06/2015 

09:00 

Gincana Escolar com instrumento do Ministério na Escola Municipal Emilia 

de Oliveira Neves e Dispensação de informativos da Dengue 

 

 

 

2°GRS 

 

 

SERRARIA 

08/06/2015 

 

09/06/2015 e 10/06/2015 

 

11/06/2015 

Nas Escolas, Francisco Duarte e clovéis dos Santos Lima, manhã e tarde 

Batida de Foco nas ruas; José Lins Sobrinho e Diva lira 

Na feira livre, momentos informativos para população 



 

 

 

 

 

 

2°GRS 

 

 

 

 

 

 

SOLÃNEA 

 

 

 

 

 

 

26/05/2015 

Etapas: Apresentação dos dados referentes a situação de dengue no município, 

bem com as dificuldade para a realização das ações no município; 

Reforçar a importância do município perante problema nacional de combate a 

dengue; 

Expor e responsabilizar cada secretária sobre suas ações dentro do programa 

geral de ações do município; 

Assinatura de todos os participantes do seminário no documento final de 

responsabilidades. 

*Batidas de focos em todos os pontos estratégicos. 

*Borrifação em todos os prédios públicos do município e avaliação com 

equipes avaliadoras. 

*Criação de uma comissão avaliadoras das ações de dengue. 

 

 

 

 

 

2°GRS 

 

 

 

PILÕEZINHOS 

01/06/2015 

 

02/06/2015 

03/06/2015 

 

04/06/2015 

05/06/2015 

 

Gincana escolar com instrumento do Ministério 

Batida de foco 

Borrifação nas redes pluviais 

Dispensação de informativos da Dengue 

Borrifação em todos os prédios públicos e avaliação com a equipe condutora. 

  01/06/2015 Batida de foco 



 

 

 

2°GRS 

 

 

 

LAGOA DE DENTRO 

02/06/2015 

 

 

03/06/2015 

 

04/06/2015 

 

 

 

05/06/2015 

Mobilização com equipe do NASF e ACS nas Escolas ‘Instrumento do 

Ministério’ Zona Urbana; 

Dispensação de informativos da Dengue nos bairros prioritários; 

Mobilização com equipe do NASF e ACS nas Escolas ‘Instrumento do 

Ministério’ Zona Rural; 

Borrifação em todos os prédios públicos.Avaliação com equipe condutora. 

 

 

 

2°GRS 

 

 

SERRA DA RAIZ 

01/06/2015 

 

 

02/06/2015 

 

 

 

 

 

 

9:00- Entrevista com Equipe da Vigilância Ambiental na Radio comunitária 

Local; 

8:00 e 15:00- Visita da Equipe de Saúde, NASF e Vigilância Ambiental nas 

Escolas municipais e Estaduais, para divulgação e orientação dobre a 

DENGUE, com panfletos, cartazes, distribuição de jogos ilustrativos e 

orientação sobre Doenças em Aulão Exposição; 

8:00- palestra sobre a Dengue aos usuários na Sala de Espera do PSF com a 

equipe do NASF; 

8:00 e 15:00- Caminhada nas principais ruas da cidade com a equipe de Saúde 

da Família/NASF/Agentes de Vigilância e Escolares com 

planfetagens/cartazes, visitas em pontos estratégicos e orientações com o carro 

de som; 

08:00 e 14:00- realizará atividades educativas e sessão de filmes sobre Dengue 

na Unidades de Saúde. 



 

03/06/2015 

 

04/06/2015 

 

 

 

 

 

 

05/06/2015 

 

 

 

 

 

 

2°GRS 

 

 

 

 

LOGRADOURO 

01/06/2015 

 

02/06/2015 

 

 

 

03/06/2015 

 

Batida de Foco- ACE  e Distribuição de Piabas com pessoas com cisternas; 

Mobilização com equipe do NASF e ACS nas Escolas ‘Instrumento do 

Ministério’ Zona Urbana Joguinhos gincana escolar; 

Borrifação em todos os prédios públicos; 

Mobilização com equipe do NASF e ACS nas Escolas ‘Instrumento do 

Ministério’ Zona Rural Joguinhos gincana escolar; 

Avaliação com equipe condutora. 

 



04/06/2015 

 

05/06/2015 

 

 

 

 

2°GRS 

 

 

 

 

MULUNGU 

01/06/2015 

 

 

02/06/2015 

 

03/06/2015 

 

 

04/06/2015 

 

 

05/06/2015 

Batida de Foco- ACE – Comunidade Gravatá e Leallãndia; 

Mobilização com equipe do NASF e ACS nas Escolas ‘Instrumento do 

Ministério’ Zona Urbana; 

Dispensação de informativos da Dengue nos bairros prioritários; 

 

Mobilização com equipe do NASF e ACS nas Escolas ‘Instrumento do 

Ministério’ Zona Rural 

Avaliação com equipe condutora. 

 

 

 

 

 

 

2°GRS 

 

 

 

 

ALAGOINHA 

26/05/2015 

 

27/05/2015 

 

28/05/2015 

Palestra pelas a Equipes da Unidade da Família II e VI, com o objetivo de 

promover ações de conscientização dobre o mosquito Aedes aegypti 

(DENGUE); 

Palestra pela equipe do NASF, incentivar os alunos a reforçar medidas de 

prevenção, que envolvem a eliminação de possíveis focos; 

Palestra realizada pelas equipes de Saúde da Família I e V, com abordagem 

sobre o controle das doenças causada pelo mosquito. Dengue e Chikungunya. 

Objetivo: chamar atenção dos alunos para duas doenças, transmitidas pelo 



 

 

 

29/05/2015 

mesmo vetor, o mosquito da Dengue. 

 

Arrastão: Ações de Combate a dengue, a cargo dos Agentes Comunitários de 

Saúde, Agentes de Endemias, NASF, Equipe da Saúde da Família I,II,III,IV e 

V e alunos da Escola Municipial Lia Beltrão pelas princiapis ruas de 

Alagoinha. Objetivos: Realizar Inspeção em imóveis nesta principais ruas. 

 

 

 

 

2°GRS 

 

 

 

 

TACIMA 

01/06/2015 

 

02/06/2015 

03/06/2015 

04/06/2015 

05/06/2015 

Gincana escolar com Instrumento do Ministério; 

Batida de Foco; 

Borrifação das redes pluviais; 

Dispensação de informativos da Dengue (Igreja); 

Borrifação em todos os prédios públicos e avaliação com a equipe condutora; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAÇAGI 

08/06/2015 

09/06/2015 

10/06/2015 

11/06/2015 

No primeiro momento ida mas escoas municipais as zona Urbana com faixa 

etária pertinente a entrega do instrumento do MS para as crianças e realização 

de palestra a este publico alvo sobre o tema. No segundo momento 

continuando o trabalho nas escolas municipais da zona rural; 

Batida de foco; 

Borrifação nas redes pluviais do município no primeiro momento na zona 

Rural e continuando o trabalho nas áreas de risco da zona Rural; 

Distribuir Folder em todos os órgãos públicos do municípios entidades como 

igreja e associações comunitárias, e toa população possível, ida radio 

comunitária dos municípios para o trabalho de conscientização seremos 

acompanhado de um carro de som onde será comunicado o objetivo da 

mobilização no momento da ocorrida deixaremos cartazes em cada órgão 

visitado, feio uma breve esplanação aos presentes no momento da visita, e 

enviaremos ofícios a todos os secretários para que se faça presente junto a sua 

equipe de trabalho no momento de nossa visita.   



2°GRS 

 

 

 

 

2°GRS 

 

 

 

 

SERRARIA 

01/06/2015 

 

02/06/2015 

03/06/2015 

 

04/06/2015 

 

05/06/2015 

Gincana escolar com Instrumento do Ministério; 

Batida de Foco; 

Borrifação das redes pluviais; 

Dispensação de informativos da Dengue (Igreja); 

 

Borrifação em todos os prédios públicos e avaliação com a equipe condutora. 

 

3 GRS 

 

Alcantil 

Mês de junho Ações de mobilização 

Aroeiras 

Mês de junho Ações de mobilização 

Areial 

Mês de junho Ações de mobilização 

Boa Vista 

Mês de junho Ações de mobilização 

Cabaceiras 

Mês de junho Ações de mobilização 

Riacho de Santo Antonio 

Mês de junho Ações de mobilização 

Campina Grande 

Mês de junho Ações de mobilização 

3GRS  AÇÃO PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DA 3 GRS 

Capacitação com enfermeiros e médicos. 

 DIA: 28/05/2015 às 13h30min no auditório da 3a Gerência.  

 PALESTRANTE: Dra Samirames. 



 Capacitação dos Agentes de Vigilância Ambiental, Coordenadores de  

Vigilância Epidemiológica, IEC e Enfermeiros dos municípios envolvidos. 

 DIA: 02/06/2015, Manhã: 08h00min às 11h30min. 

 Tarde: 12h30min às 16h30min. No auditório da 3a Gerencia. 

 PALESTRANTE: Márcia Siqueira (Vigilância Epidemiológica) 

 Antonio Everson Pombo (Vigilância Ambiental) e  Rossandra Oliveira 

 

 

 

 

4ª 

Baraúna 01-03/05 Atividades Educativas, Panfletagens, Palestras nas escolas. 

Cuité  29/05 Stand na Ação Global com apresentação da evolução do 

mosquito, panfletagem e palestras educativas 

01-05/06 Panfletagem e Palestras Educativas. 

Damião  Palestras nas Escolas, Arrastão, Panfletagem. 

Nova Floresta 01/06 Arrastão, palestras educativas. 

06/06 Ação social incluindo também outros temas com apoio da 

4ªGRS. 

Pedra Lavrada 02/06/15 Atividade Educativa na Escola Maria Elenita e Panfletagem 

03/06/15 Entrevista e Esclarecimentos à comunidade na Rádio 

Comunitária Local 

Sossego 03/06/2015 

 

Panfletagem, Arrastão E Palestra nas Escolas 



Picuí 01 E 05/06 Palestras ESF (ZONA RURAL) 

5 GRS 

Monteiro Mês de junho Ações de mobilização 

Congo Mês de junho Ações de mobilização 

6 GRS 

Areia de Baraúnas Mês de junho Ações de mobilização 

Várzea  Mês de junho Ações de mobilização 

Vista Serrana Mês de junho Ações de mobilização 

7 GRS 

Boa Ventura-PB 

01/06 Mobilização e panfletagem pelas principais ruas da cidade a partir das 8h com 

toda a equipe da secretaria de saúde; 

02/06 será realizada uma palestra às 14h na Escola Emília Diniz Alvarenga, com o 

ministrante Jadwilson Pereira de Queiroz (Coordenador da vigilância 

ambiental); 

03/06 será realizada uma palestra às 8h na Escola Batista de Boa Ventura, com a 

ministrante Ranielle Maria (Coordenadora do NASF); 

05/06 será realizada uma conscientização com alunos das escolas estaduais e 

municipais e também a panfletagem e orientações com relação a prevenção da 

dengue de responsabilidade da equipe da Atenção Básica do município. 

7 GRS 

Conceição 

01/06/2015 09:00 horas – Palestra no 4° ano da escola Raimunda Leite Sobrinha, com 

entrega dos quites educativo, com os agentes de endemias. 

 

02/06/2015 09:00 horas – Mutirão em toda a cidade com os agentes de endemias, agentes 

de saúde, profissionais da saúde e equipe da limpeza. 

 

03/06/2015 09:00 horas – Mutirão no bairro Nossa Senhora de Fátima com os agentes de 

endemias, agentes de saúde, profissionais da saúde e equipe da limpeza. 

 

05/06/2015 –Palestra na escola José Leite com entrega de material educativo com a equipe 

do NASF . 

Coremas 

05/06/2015 UBS I- VEREADOR JOSÉ NILTON ALEXANDRINO 

 



01/06/2015 UBS II- ANTÔNIO LOPES FILHO 

 

02/06/2015 UBS III- ANTÔNIO RAMALHO LEITE 

 

03/06/2015 UBS IV- POMBALZINHO 

 

04/06/2015 UBS V- CRUZ DA TEREZA 

 

02/06/2015 UBS VI- SANGRADOURO 

03/06/2015 UBS VII-RAIMUNDA CRISTINA DE OLIVEIRA  

 

Curral velho 

Mês de Junho AÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO  

 

 

 Caminhada de conscientização com faixa e carro de som; 

 Distribuição de panfletos educativos; 

 Palestras educativas nas escolas; 

 Atividades educativas; 

 Conscientização e orientação na sala de espera das UBS. 

 Recolher lixos dos terrenos baldios; 

 Recolher os pneus inservíveis para dar destino adequado; 

 Coletar os resíduos sólidos; 

 Recolher lixos dos terrenos baldios. 

 

7 GRS 

Diamante 

02/06/2015 SECRETARIA DA SAÚDE 

 Caminhada de conscientizaçãocom faixa e carro de som; 

 Distribuição de panfletos educativos; 

 Palestras educativas nas escolas; 

 Blitz educativa; 

 Conscientização e orientação na sala de espera das UBS. 

 

SECRETARIA DE OBRAS 

 

 Recolher os pneus inservíveis para dar destino adequado; 

 Coletar os resíduos sólidos; 

 Coletar os materiaisdas construções; 

 Recolher lixos dos terrenos baldios. 

 



Ibiara 

Mês de junho  Caminhada de conscientização com faixa e carro de som; 

 Distribuição de panfletos educativos; 

 Palestras educativas nas escolas com os jogos da dengue (quebra 

cabeça) disponibilizados pela a 7ª G.R.S; 

 Blitz educativa; 

 Conscientização e orientação na sala de espera das UBS. 

 Recolher lixos dos terrenos baldios; 

 

7 GRS 

OLHO D’ÁGUA 

Mês de junho Mobilização pelas as avenidas com encerramento na Academia da Saúde e 

Palestra nas Escolas 

SÃO JOSE DE CAIANA  

 

Mês de junho Distribuição de panfletos nas ruas da cidade  

Divulgação com carro de som  

Informações e orientações a toda população por meio da rádio comunitária. 

 

NOVA OLINDA 

01/06 VISITA E PALESTRAS NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS 

02/06 VISITA E PALESTRAS NA COMUNIDADE ANDREZA 

03/06 VISITA E PALESTRAS NA COMUNIDADE RIACHO VERMELHO 

04/06 VISITA E PALESTRAS NA COMUNIDADE CANTO 

05/06 PALESTRAS NA ESCOLA GENESIO PINTO E PANFLETAGEM E 

PASSEATA 

SANTANA DE 

MANGUEIRA 

DIA 01 DE JUNHO: 

:  

:  

 

Panfletagem em toda cidade. 



 DIA 02 DE JUNHO 
Palestra nas Escolas da cidade, 

 DIA 03 DE JUNHO 
Mobilização nos PSFs, com os agentes de saúde e Endemias. 

7 GRS 

Pedra Branca 

Mês de Junho  Reunião de sensibilização com coordenadores de atenção básica, 

epidemiologia, vigilância em saúde, vigilância sanitária e diretores de 

escolas sobre a DENGUE. 

 As equipes de saúde da família e Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF), reunir com professores instruindo-os sobre a 

metodologia adotada para se tratar em sala de aula sobre o tema 

DENGUE; 

 Palestra Educativa nas escolas sobre Dengue. Equipe do NASF 

Visita Domiciliar: Panfletagem NASF/AGENTE EM ENDEMIAS E ACS 

com distribuição de material informativo a comunidade 

8 GRS 

São Bento Mês de junho Ações de mobilização 

Brejo dos Santos  Mês de junho Ações de mobilização 

Jericó Mês de junho Ações de mobilização 

 

 

 

 

10ª GRS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NAZAREZINHO 

01.06.15 Panfletagem e divulgação na cidade (apresentação teatral em praça pública)  

02.06.15 Mutirão de coleta de lixo na zona urbana 

03.06.5 Parceria da secretaria de saúde e da secretaria de educação através de trabalho 

com jogos educativos da dengue e orientação nas escolas pelos profissionais 

da ESF e NASF 

05.06.15 Trabalho descentralizado na zona rural   

 

 

 

 

 

 

 

Dia 01 de junho Caminhada da Escola Agripino Fernandes até a Unidade de Saúde 

Panfletagem e orientação com a equipe da Estratégia de Saúde da Família I. 

Dia 02 de junho: 

 

Palestra com Dr. Kennedy Xavier 



 

 

 

 

 

 

10ª GRS 

 

 

 

VIEIRÓPOLIS 

Local: Quadra da Escola Maria Moreira Pinto 

Visita dos Agentes de Saúde e de Endemias as casas em busca de focos do 

mosquito. 

Local: Sítio  Cachoeira dos Alves 

 

VIEIRÓPOLIS Dia 03 de junho: 

 

Intensificação do combate ao mosquito da Dengue. 

Visita dos Agentes de Saúde e de Endemias as casas em busca de focos do 

mosquito. 

Local: Sede 

 Dia 04 de junho: 

 

Intensificação do combate ao mosquito da Dengue, orientações  e 

panfletagem. 

Visita dos Agentes de Saúde e de Endemias as casas em busca de focos do 

mosquito. 

Local: Sítio  Campo Alegre 

 

 

 

 

10ª GRS 

Dia 05 de junho: 

 

Intensificação do combate ao mosquito da Dengue, orientações  e 

panfletagem. 

 

CAJAZEIRINHAS Previsto para o dia 02 e 03 

de junho 

Visitas nas escolas com Palestras e panfletagens e trabalhos com os jogos. 

LAGOA Dia 02 Orientaçoes nas escolas com Panfletagem e jogos educacionais 

PAULISTA Previsto para o dia 03 Panfletagem pela cidade nos pontos de área com mutirão de coleta de lixo. 

POMBAL 03 de Junho. Trabalho nas escolas Agente de Endemias e Atenção Basic ac e PSE com 

Planfletas e palestras nas Escola 

SÃO BENTINHO 05 de Junho Carreata pelas principais ruas da cidade, paralização na praça municipal com 

palestra e panfletagem com a equipe do PSF e Vigilância em Saúde 



APARECIDA 01 A 05-06-15 Panfletagem, palestras e informes em unidades de saúde, atividades escolares 

desenvolvidas pelas equipes de NASF e PSE (c/ jogos) e/ou outros serviços. 

SÃO JOSÉ DA LAGOA 

TAPADA 

01 A 05-06-15 Panfletagem, palestras e informes em unidades de saúde, atividades escolares 

desenvolvidas pelas equipes de NASF e PSE (c/ jogos) e/ou outros serviços 

SANTA CRUZ 03-06-15 Panfletagem; orientações nas escolas e USF; Trabalhos com Jogos educativos; 

Coleta de lixo em terreno pela equipe da infra estrutura  

MARIZOPOLIS 01-06-15 Palestra nas escolas do município com distribuição de jogos educativos e 

outras atividades (PSE) 01/06/2015; 

Panfletagem pelos agentes de combate a endemias junto com as atividades 

diárias de dengue (01 a 06/2015); 

SÃO DOMINGOS DE 

POMBAL 

05 de Junho Trabalho nas Escolas com orientações e panfletagens 

SÃO FRANCISCO  Palestra nas escolas do município com distribuição de jogos educativos e 

outras atividades (PSE) 01/06/2015; 

Panfletagem pelos agentes de combate a endemias junto com as atividades 

diárias de dengue (01 a 06/2015); 

 

 

 

 

 

Lastro 

01.06.15 Palestrante do NES (Núcleo de Educação em Saúde) coordenará abordagem 

com palestra sobre a dengue para alunos da escola municipal Ronaldo 

Gonçalves Sarmento, no bairro Centro. 

02.06.15 Exposição visual e dialogada sobre dengue e controle do vetor 

Local: Auditório do Instituto Educacional Ronaldo Gonçalves Sarmento, 

bairro Centro. 

03.06.5 8h30 e 14h30: Exposição visual e dialogada sobre dengue e controle do vetor 

Local: Escola Estadual de Ensino Médio Nestorina Abrantes, bairro Centro. 

04.06.15 8h30: Exposição visual e dialogada com palestrante do NES (Núcleo de 

Educação em Saúde) sobre os sintomas da dengue. 

Local: Auditório da Câmara de Vereadores (Poder Legislativo Municipal)  

14h30: Exposição visual e dialogada sobre dengue e controle do vetor com 

entrega de panfletos. 

Local: Auditório da Câmara de Vereadores (Poder Legislativo Municipal) 

05.06.15 8h30: Realizará mutirão para coleta de lixo na cidade. 

14:30: Encerramento com exposição visual em praça pública com orientação 



como evitar a proliferação do vetor. 

Local: Praça pública. 

 

10ª GRS SOUSA 01 A 05-06-15 Panfletagem, palestras e informes em unidades de saúde, atividades escolares 

desenvolvidas pelas equipes de NASF e PSE (c/ jogos) e/ou outros serviços. 

11 GRS 

Água Branca 

01/06/2015 Mobilização municipal com mutirão de visitas ás residências para  

orientações e busca ativa de focos do mosquito; 

05/06/2015 Mobilização municipal com panfletagem na feira livre; 

Imaculada 03/06/2015 Manhã: Mobilização municipal com mutirão de visitas ás  

residências, terrenos baldios para orientações e busca ativa de focos do 

mosquito; 

 Tarde: Visita e palestra nas escolas orientando sobre o combate a dengue 

11 GRS 

Imaculada 05/06/2015 Mobilização municipal com panfletagem na feira livre com apoio de carro de 

som, palestra na rádio local; 

Juru 

01/06/2015 Orientação e prevenção casa a casa povoado Cachoeira dos  

Costas; 

 

02/06/2015 Orientação e prevenção casa a casa povoado Dalmopolis; 

 

03/06/2015 Orientação e panfletagem Escola Est. Arlinda Pessoa; e Orientação e 

panfletagem Escola Antônio Alves e América Florentino; 

 

05/06/2015 Divulgação e orientações na rádio local sobre como evitar a proliferação do 



mosquito e alerta sobre a gravidade das enfermidades proferida pela Coord. 

Vigilância em Saúde; 

Mobilização social com panfletagem na feira livre com apoio de carro de som. 

 

Manaira 05/06/2015 Divulgação e orientações na rádio local sobre como evitar a proliferação do 

mosquito e alerta sobre a gravidade das enfermidades proferida  

pela Coordenadora da Atenção Básica; 

Mobilização social com panfletagem e orientação a população, limpeza de 

terrenos baldios, etc. 

11 GRS 
Princesa Isabel 

01/06/2015 a 05/06/2015 – Palestras nas Escolas Estaduais e Municipais sobre o tema de combate a 

Dengue; 

 

03/06/2015 –Divulgação do dia D e ações de combate a Dengue na Rádio Princesa Isabel 

AM; 

 Durante toda semana será divulgado através de carro de som vinhetas com 

orientações sobre o combate a Dengue; 

 Serão colocados em pontos estratégicos faixas sobre a mobilização. 

 

05/06/2015  Mobilização social de combate a Dengue, concentração na praça da Matriz, 

com panfletagem na feira livre feita por agente Comunitários de Saúde, 

Agente de endemias e profissionais da SMS. 

 São José de Princesa 02/06/2015 Orientação e panfletagem Escola Alzira Moura Magalhães e Joaquim Antas 

Florentino; 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  03/06/2015 Orientação e panfletagem Escola Sebastião Francisco dos Santos, Dep. 

Nominando Muniz Diniz; 

  05/06/2015 Mobilização social com panfletagem na feira livre. 

 Tavares 01/06/2015 a 05/06/2015 Abertura da Campanha com o Programa  

Radiofônico na Rádio São Miguel FM – Passando ações de combate a 

Dengue; 

Palestras nas Escolas da Rede Estadual e Municipalsobre o tema de combate a 

Dengue, com os profissionais de saúde e agentes de endemias; 

Caminhada pelas principais ruas da cidade com exposição de trabalhos feitos 

pelos alunos das escolas da rede estadual e municipal; 

Dia D de mobilização, com visita aos bairros da área periférica da cidade com 

agentes de endemias, coordenação de vigilância ambiental e  epidemiológica e 

demais profissionais da saúde, informando a população local do perigo com 

relação a doença, bem como visita em loco para inspeção de depósitos etc. 

 Todos os dias durante a semana haverá um momento de informes sobre a 

campanha na Rádio São Miguel FM. 


