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Combate que inicia pela prevenção
Escola Hannemann 
realizou ação para 
conscientizar 
comunidade e eliminar 
possíveis criadouros 
do Aedes aegypti 

Após o mutirão de combate à dengue, realizado 
na manhã de ontem, a escola vai mapear o raio de 
atuação do mosquito e a incidênia de focos. A partir 
desse dado, em parceria com a ESF da localidade e 
a Secretaria de Saúde, serão feitas aplicações com a 
água sanitária nas residências. De acordo com o edu-
cador social, grupos ambientais do educandário de-
vem retomar a ação ao longo de todo o ano, sendo a 
próxima, daqui a um mês. Além das aplicações e das 
ações sistêmicas, ele diz que ainda será trabalhada a 
conscientização com os alunos, a partir da produção 
de podcasts e de folders.

Comunidade escolar e agentes de saúde vistoriaram cerca de 60 residências 
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“Nossa missão de hoje é 
muito importante”, fri-
sou a professora Maris-

tela Hoesker aos mais de 100 
alunos, da Escola Frederico 
Augusto Hannemann, de Vila 
Progresso, em Vera Cruz, que 
realizaram mobilização de 
combate à dengue, na manhã 
desta segunda-feira, dia 24. 
A ação, motivada pela preo-
cupação em nível regional 
com o registro da doença em 
municípios próximos de Vera 
Cruz, buscou conscientizar a 
comunidade e eliminar ma-
terial passível de criadouro 
para o Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da doença. 

Cerca de 60 residências 
foram visitadas pelo muti-
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rão em Vila Progresso, que 
passou pelo centro da lo-
calidade, Linha Alta, Linha 
Sítio e Linha do Rio. “Com os 
casos ocorrendo nas cidades 
próximas é muito provável 
que a doença chegue até aqui, 
então é preciso combater. E se 
colocarmos na balança quanto 
custa prevenir e quanto custa 
para medicar, é bem mais 
econômico prevenir”, avalia 
o educador social e presidente 
do Conselho de Saúde, Dou-
glas Stumm. 

Antes de percorrer a comu-
nidade, os alunos receberam 
orientações sobre os sintomas 
da dengue, como e onde o 
mosquito se desenvolve e os 
cuidados necessários para 
combater sua proliferação. 
Os grupos, formados por 
estudantes do 6º ao 9º ano, 
professores, funcionários e 
equipe diretiva, foram acom-
panhados pelas agentes da 
Estratégia de Saúde da Famí-
lia (ESF). Munidos com luvas 
e sacos de lixo, vistoriaram as 
propriedades, tirando água 
de vasos de plantas, pneus e 

garrafas e eliminando esses 
recipientes. Além disso, distri-
buíram material informativo 
aos moradores sobre os sinto-
mas da dengue e os cuidados 
para que o mosquito não se 
prolifere. 

Liane Brandt recebeu a 
visita das equipes e elogiou a 
iniciativa. “É muito bom que 
eles passem pra ver se têm 
ou não focos, porque a gente 
se preocupa, olha no pátio e 
vira os pratinhos de vaso de 
flor”, revela. No fundo de 
sua propriedade, os alunos 
encontraram um pneu com 
água parada e, prontamente, 
o viraram para evitar o apa-
recimento de criadouro do 
mosquito. Além disso, Liane 
recebeu a orientação dos es-
tudantes e da agente de saúde 

para descartar o pneu, pois 
quando chovesse, ele poderia 
encher de água novamente. 
“Esse alerta é importante, em 
seguida já posso me desfazer 
do pneu”, completa. 

CoLETAs
Durante o mutirão, as agen-

tes de saúde coletaram sete 
amostras de larvas que serão 
encaminhadas para a Vigi-
lância Sanitária e, posterior-
mente, vão passar por análise. 
De acordo com a agente de 
saúde Ivonete de Moura, a 
ideia é descobrir quais os 
tipos de mosquito estão se 
desenvolvendo na região e se 
há a presença do Aedes aegypti 
ou condições para que ele se 
desenvolva. “A Vigilância 
Sanitária nos orientou que 
estudos comprovam que em 

municípios onde o mosquito 
Albopictus - primo do Aedes 
aegypti - se desenvolveu an-
tes, o mosquito transmissor 
da dengue surgiu também. 
Desta forma, se esse mosquito 
for encontrado, teremos de 
reforçar os cuidados”, explica. 

o APREndIZAdo
Além de promover a cons-

cientização da comunidade 
e prevenir a proliferação do 
mosquito da dengue, a ação 
realizada pelo Hannemann 
propõe a união de diversos 
saberes estudados em sala de 
aula. A partir da História, os 
alunos vão estudar o surgi-
mento da doença, na Geogra-
fia vão mapear os locais de 
foco e proliferação do mosqui-
to na região e nas  Artes serão 
produzidos folders e podcasts. 


