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RESUMO

A proliferação do mosquito Aedes Aegypti tem se destacado nos últimos anos, principalmente no Brasil, em decorrência de sua capacidade de transmissão da enfermidade

denominada dengue. Em 2015,  1.725 casos foram confirmados pela SEMUSA, a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, Minas Gerais. Apesar de registrar queda, quando

comparado ao 2010, os casos de dengue e os focos do mosquito transmissor são alvo de políticas públicas e tem tido relevante parcela do orçamento municipal para a referida

secretaria. Os objetivos deste projeto foram fornecer ao poder público municipal uma ferramenta de análise e direcionamento de políticas públicas no que tange o tema, avaliar a

eficiência e a efetividade das ações tomadas no município quanto ao controle deste vetor de doenças e promover o debate sobre medidas futuras neste controle, com base em

informações especializadas. Assim, para sua execução, foram obtidos dados secundários junto à Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, relacionados aos focos de Aedes

aegypti, os quais são detectados pelos agentes municipais de saúde e categorizados semanalmente, em conjunto com informações complementares diversas, como natureza do

foco, endereço, e natureza do imóvel. Os dados obtidos são relativos às doze regiões de planejamento do município, os quais objetivam ações do poder público por meio dos

agentes municipais ou medidas estruturais diversas. No entanto, a confecção de mapas temáticos, processados por ferramentas de geoestatística irão proporcionar, em fases

finais do trabalho, o treinamento dos estudantes envolvidos neste projeto a manusear ferramentas de geoprocessamento, caracterizadas como diferencial em sua formação e

propiciar aos agentes municipais condições de avaliar as tendências de evolução dos focos de dengue no município, aprimorando a eficiência de suas ações e otimizando

recursos financeiros e humanos.
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