in natura, ovos e hortifrutigranjeiros) mantiveram
contaminação de 2002 a 2007, bem como o solo superficial. Com restrição do consumo de alimentos da
área, saneamento de residências e raspagem do solo
superficial na área habitada, os exames de seguimento
mostraram 79% das crianças com redução de plumbemia e 7,5% com níveis ≥10µg/dl.
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Um dos sérios problemas enfrentados no controle da
dengue em Botucatu é o grande número de terrenos e
imóveis abandonados. A falta de capinação frequente e
regular e o abandono desses imóveis, somados à falta de
higiene de alguns moradores, permitem o acúmulo de
lixo e materiais inservíveis, criadouros propícios para o
Aedes aegypti. Representam ainda um importante criadouro de outros animais sinantrópicos, responsáveis
por agravos importantes como os acidentes ofídicos e
escorpionicos, bem como pela presença de roedores, que
podem transmitir a leptospirose, e baratas, que podem
ser vetores mecânicos de importantes doenças como as
hepatites e salmoneloses. Em razão disso, foi criada e
estruturada uma Equipe de Manejo Ambiental voltada
para intervenções em terrenos e imóveis abandonados
em situação de risco à saúde, bem como no atendimento
de intervenções em residências cujos moradores apresentem transtornos de ordem mental.
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Em Marília-SP, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a implementação do projeto “Saúde e Prevenção
nas Escolas – SPE” em 2007, motivada pela tendência
de crescimento do HIV entre jovens de 13 a 19 anos.
Em parceria com a Diretoria Regional de Ensino de
Marília, selecionou seis (6) escolas estaduais (20%
da rede estadual no município) de nível médio para
iniciar as atividades propostas pelos Ministérios
da Saúde e Educação no SPE. Ocorreram encontros
nestas escolas e nos serviços de saúde de referência
para aquelas comunidades escolares e, por fim, uma
Oficina de Formação de Educadores foi realizada.
As seis escolas construíram projetos, que vêm sendo
executados em 2008. Atualmente, outras 16 escolas de
nível médio da Rede Estadual estão sendo capacitadas
para desenvolver o Projeto, totalizando 80% da Rede de
Ensino. A implantação do SPE em Marília proporcionou uma nova integração para Saúde e Educação, um
desafio diante dos processos de trabalho tão distintos
desses setores. Destaca-se também o potencial do
Projeto em mobilizar e efetivar o controle social jovem,
por meio do investimento em políticas que promovam
a cidadania e o ativismo entre adolescentes.
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