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È um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças.

SEMANA DE COMBATE A DENGUE
Na última semana do mês de Outubro foi realizado nas escolas do
Município de Alto Rio Doce palestras e teatros em incentivo à população
para o combate do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zika
e Chikungunya. Onde os Agentes de Endemias com a ajuda dos Agentes
de Saúde se vestiram de mosquitos e através de um pequeno teatro
passaram informações de como combater e prevenir a doença,
envolvendo as crianças das escolas e professores. Além dos teatros foram
realizados panfletagem nas Unidades básicas de Saúde do município.

Outubro Rosa

Essas informações possibilitam a intensificação das ações de combate à
dengue nos locais com maior presença do mosquito Aedes aegypti.

O Outubro Rosa é uma campanha mundial, que busca a conscientização
das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer
de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. A
campanha é simbolizada pelo laço cor-de-rosa. Durante o mês de outubro,
as Unidades Básicas de Saúde do município, disponibilizaram exames
gratuitos, a fim de encorajar as mulheres a realizar esses exames e tratar
qualquer problema encontrado precocemente, visto que, nos estágios
iniciais, o câncer de mama é assintomático e responde muito melhor aos
tratamentos.

Planos de Ações - PSE

Feira de ciência na Escola
No dia 28 de Outubro, os agentes de Endemias foram solicitados pela
Escola Estadual São José, a participar da “Feira de Ciências” que se refere
geralmente a um concurso escolar, para alunos de qualquer nível de
ensino, e que envolve uma exposição pública de projetos científicos de sua
escolha. Os agentes fez apresentação de amostras larvárias do mosquito
transmissor da Dengue, explicando como é feita a coleta semanal dessas
larvas e seu ciclo de vida. A coleta tem como objetivo identificar as áreas
da cidade com mais proporção de focos do mosquito e os criadouros
predominantes.

No município está sendo desenvolvida pelo GTIM (Grupo de Trabalho
Intersetorial municipal), ações do Programa Saúde na Escola (PSE)
envolvendo profissionais da área da saúde como, enfermeiras,
nutricionistas, dentistas, agentes de saúde, entre professores e educador
físico. Dentre as ações temos a atualização vacinal dos estudantes, a
prevenção da obesidade infantil com acompanhamento do peso e estado
nutricional, avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flúor, saúde
ocular e identificação de possíveis sinais de alteração, avaliação da saúde
auditiva, prevenções das violências e dos acidentes, prevenção ao uso de
álcool, tabaco, crack e outras drogas, realização de práticas corporais da
atividade física e do lazer, prevenção de Doenças sexualmente
transmissíveis e aids, além de orientação sobre direito sexual e
reprodutivo. Todas a pogramação para essas ações está baseda em
palestras, banners, panfletos, faixas, campanhas, multirões, etc.

