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OBJETIVO

Relatar a experiência de estudantes em uma ação de

educação em saúde à população de um bairro em

Maceió sobre a dengue e seus riscos.

A Educação em Saúde é um processo de trabalho

dirigido para atuar sobre o conhecimento das pessoas,

para que ocorra o desenvolvimento de juízo crítico e

capacidade de intervenção sobre suas próprias vidas.

Por ano, ocorrem milhares de casos de óbito, tornando

estratégias de educação fundamentais para

conscientização da população. O processo dinâmico e

progressivo de seleção adaptativa para a sobrevivência

das espécies, que ocorre cotidianamente na natureza,

envolve importantes fenômenos que interferem no

estado de saúde da população, podendo ser bem

evidenciado na força da reemergência das infecções

causadas pelos vírus da dengue, pois as agressões dos

quatro sorotipos desses agentes às populações

humanas vem crescendo em magnitude e extensão

geográfica, desde os meados do século XX.

INTRODUÇÃO

Tendo em vista os aspectos observados, a prevenção da dengue

ainda é um enorme desafio, visto que a eliminação do seu principal

transmissor, o Aedes aegypti depende principalmente da ativa

participação da comunidade na não disseminação e eliminação dos

focos de larvas do mosquito transmissor.

CONCLUSÃO

Em detrimento ao noticiado pela mídia sobre o entendimento e

participação da comunidade no combate à Dengue, ainda há muito a

ser trabalhado, principalmente no tocante de mudanças de hábitos

para o bem comum de toda população ocupante do bairro. Alguns dos

moradores já sabiam as precauções corretas, em virtude do

conhecimento dissipado pela mídia. Entretanto, atitudes simples como

esvaziar recipientes, eram ignoradas, e através dessa mobilização

dúvidas puderam ser sanadas e esclarecidas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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AÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PROFILAXIA DA DENGUE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DESENHO DE ESTUDO
Trata-se de um relato de experiencia, do tipo

descritivo.

E-mail: karolbferreira@gmail.com

Fonte: Acervo pessoal.

MÉTODO

Os discentes e docentes de enfermagem em parceria

com a defesa civil, bombeiros e as Secretarias

Municipal e Estadual de Saúde, realizaram ações com a

finalidade de expressar aos moradores do bairro do

Farol, em Maceió, as medidas preventivas das doenças

que possuem o mosquito como vetor de transmissão.

Fonte: Acervo pessoal.


