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A dengue é uma doença que se distribui pelas
regiões tropicais e subtropicais do mundo.
Causada pelo vírus Aedes aegypti, cujas condições
climáticas associadas à alguns hábitos da
população favorecem a presença do vetor e do
vírus. A doença continua sendo um problema de
saúde pública, sendo importante que os
profissionais revejam as estratégias utilizadas para
prevenção da dengue e se necessário a criação de
novos métodos para realização de educação em
saúde.

INTRODUÇÃO

Analisa-se que os profissionais de saúde em sua grande

DISCUSSÃO

Foram identificadas deficiências no que se diz respeito ao
processo de educação em saúde, onde é utilizada a forma
de educação tradicional, na qual é caracterizada por um
modelo centrado no emissor, o qual se apresenta como
detentor do conhecimento e tem a missão de transmiti-lo
para os demais. Nesse contexto, valorizar o saber do outro
e entender o conhecimento como um processo de
construção coletiva torna-se essencial na participação ativa
da população e promoção da educação sanitária.
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RESULTADOS

Imagem 1. Formas de prevenção contra a dengue.

OBJETIVO

Verificar a importância de práticas educativas
em saúde pública, como mecanismo efetivo de
prevenção e controle da dengue.

maioria devem ter o conhecimento da área que estará
lidando, pois, se investigando os determinantes sociais,
pode-se começar a trabalhar estratégias, fazendo com que
a população tenha consciência das ocasionalidades que
podem surgir, advindas do processo da não aceitação de
novos hábitos para a melhoria do processo de saúde.

MÉTODOS
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DESENHO DO ESTUDO

Revisão de literatura do tipo sistemática.

Foi realizada uma busca pelos artigos no portal
BVS utilizando as bases de dados Lilacs e
Medline, através dos descritores educação em
saúde, prevenção de doenças e dengue usando o
operador booleano AND. Os artigos incluídos na
pesquisa continham o texto completo disponível,
publicados no idioma português nos últimos 5
anos.

CONCLUSÃO

O enfermeiro desempenha função importante para a
população, pois participa de programas e atividades de
educação em saúde, visando sempre à melhoria do individuo,
da família e da população em geral. Sendo ele um educador
e orientador, precisa ser capaz de identificar os níveis de
suas ações educativas, e ajudar a satisfazer as necessidades
básicas de cada individuo, cada pessoa deve ser capaz de
adotar mudanças de comportamento, práticas e atitudes.
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