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OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é descrever um

relato de experiência em uma atividade de

educação em saúde, com foco na prevenção da

dengue, desenvolvida em Aroeiras na Escola

Municipal de Ensino Fundamental Chã da Barra.

Nos últimos anos, as arboviroses têm representado um

grande desafio à saúde pública devido à alta

incidência, sendo a dengue a mais importante que afeta

o ser humano. Ela ocorre principalmente nos países

tropicais e subtropicais, pois as condições como alta

umidade e temperatura favorecem o desenvolvimento e

a proliferação do mosquito. É transmitida pela picada do

mosquito Aedes aegypti; sendo os principais sintomas,

dores nas articulações, manchas sobre a pele, cefaléia

e febre; com o tratamento apenas sintomático e

hidratação.

INTRODUÇÃO

Palestras e ações em educação em saúde devem ser mais

frequentes nas escolas, pois é um ambiente favorável para o ensino

de medidas de combate, como evitar o acúmulo de água em caixas,

vasilhas de plantas, dentre outros. A experiência proporcionou aos

profissionais uma visão mais ampliada da necessidade de continuar

com a educação em saúde na comunidade e em escolas,

pois prática de prevenção é um instrumento viável para proporcionar

conhecimento a sociedade e redução e controle da doença.

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

BRASSOLATTI, R. C. & ANDRADE, C. F. S. Avaliação de uma intervenção educativa na

prevenção da dengue. Ciênc. saúde coletiva [online]. v.7, n.2, 2002. Disponível em: <

http://www.scielo.br/pdf/csc/v7n2/10244.pdf >. Acesso em: 12 de julho de 2018.

Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância

das Doenças Transmissíveis. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança

[Internet]. 5 ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2016.

ATIVIDADE EDUCATIVA NA ESCOLA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSE

METODOLOGIA

Os temas abordados na ação foram a forma de

prevenção, os sinais, sintomas e o tratamento da

dengue, com um público-alvo composto de

escolares na faixa etária de 8 a 15 anos, pais e

funcionários da escola. Como a ação era composta

por crianças, jovens e adultos foi usado uma

linguagem informal para melhor compreensão do

tema. As atividades envolveram conversas,

palestras e cartazes, ciclo de vida do vetor,

conscientização sobre os principais focos

domésticos de criatórios do mosquito Aedes e a

importância de evita-los. Indicando de forma

simples o destino correto dos objetos para evitar

formação de criadouros.
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Figura 1: Palestra sobre Arbovirose.

FIGURA 2: Equipe Multiprofissional.

FIGURA 3: Crianças com os cartazes

sobre dengue.


