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OBJETIVO

Os focos principais da equipe durante a preparação e

realização da ação foi promover um ambiente propicio para

resolução de dúvidas e usar linguagem simples, sem termos

técnicos para que não houvessem barreiras entre o mundo

acadêmico e a sociedade leiga. No mês de Abril de 2018, a

ação foi realizada na sala de espera do posto para um

público de aproximadamente 30 pessoas.

Em Sobral, no interior norte do Ceará, há aumento dos

casos de viroses de Janeiro a Maio, período coincidente com

o chuvoso e consequentemente com a endemia de moscas.

O crescimento populacional das moscas em toda a cidade

promove igual multiplicação nos casos de viroses que

cursam com episódios eméticos e diarreicos. As moscas

agem como vetor principal de viroses na região, sendo o

conjunto de sinais e sintomas conhecidos popularmente

como a “virose da mosca”. Apesar de não estar diretamente

proporcional a sujeira é impossível descartar a relação, por

isso os promotores de saúde se empenham em orientar a

população sobre hábitos de higiene básicos, mas também

específicos para essa endemia. Visto isso, fomos convidados

a realizar uma ação no Centro de Saúde da Família do

Campo dos Velhos em Sobral para promover conhecimento

sobre higiene básica e conscientização sobre a “virose da

mosca”.

INTRODUÇÃO

A ação foi muito produtiva, devido engajamento do público

com o que foi explicado, a audiência nos questionou sobre

as maneiras de manter a higiene pessoal e do lar, ademais

muitos corroboram com o que foi dito, possibilitando

argumento de autoridade dentre os membros daquela

comunidade fortalecendo nossa explanação. Foi perceptível

a conscientização da população sobre a importância de

cuidar melhor da higiene pessoal e do lar a fim de

prevenirem essas viroses endêmicas.

CONCLUSÃO
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AÇÃO CONSCIENTIZADORA SOBRE HIGIENE PESSOAL E DO LAR NO PERÍODO DE ENDEMIA DE 
MOSCAS EM SOBRAL: UM RELATO DE CASO 

METODOLOGIA

Preparamos material multimídia exclusivamente imagético

por saber da alta prevalência de não alfabetizados no bairro,

além disso fizemos uma parte expositiva para explicarmos

atitudes simples como lavar as mãos e cobrir alimentos para

evitar a transmissão de doenças transmitidas pelo vetor em

questão.
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