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OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo relatar a experiência de uma

ação direcionada aos alunos da Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais (APAE) do município de Parnaíba, Piauí.

A dengue é a doença sistêmica aguda mais prevalente

transmitida ao homem, possui elevada morbimortalidade e

constitui um sério problema de saúde pública. É causada pelo

Dengue virus (DENV), o qual pertence à família Flaviviridae,

gênero Flavivirus e é transmitida através da picada de fêmeas

do mosquito Aedes aegypti, que produz uma ampla variedade

de manifestações clínicas. Diante disso, ações como o combate

à larva do vetor, eliminando os possíveis criadouros, constituem

uma das ferramentas mais eficazes no combate à doença.

INTRODUÇÃO

Assim, foi possível verificar a importância da abordagem lúdica na discussão

de temas relevantes para saúde pública, com foco na prevenção. Além disso, a

atividade também proporcionou interação entre os acadêmicos de medicina e

os alunos da APAE, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e

competências essenciais na formação médica, entre elas a humanização.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

NA PREVENÇÃO DA DENGUE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

MÉTODOS
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Estudo descritivo do tipo relato de experiência

Realização de um teatro para elucidar os principais 

aspectos relacionados ao vetor, transmissão, 

manifestações clínicas e prevenção da dengue

Discussão sobre a temática baseada em perguntas 

direcionadas aos alunos da instituição

Outras atividades também foram desenvolvidas, entre elas 

a dança, um lanche e a doação de brinquedos educativos 

e livros infantis

• A partir da realização do teatro, verificou-se um maior interesse e a

participação do público-alvo, o que reflete nos resultados satisfatórios

obtidos com a atividade, a qual contribui para a aprendizagem significativa

das crianças e jovens participantes.

• Isso indica uma boa percepção e entendimento dos alunos em relação ao

assunto discutido, haja vista que os mesmos destacaram a importância da

ação educativa através de depoimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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