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Ação de conscientização contra a dengue com estudantes que participam do
projeto retratos do cotidiano em saúde: a vigilância como elemento do
desenvolvimento local
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Introdução: Atualmente, a dengue se destaca como uma epidemia no contexto da saúde nacional.
Esse fato, associado às elevadas taxas de mortalidade, despertou grande interesse na população.
Visando suprir essa demanda, criou-se uma ação educativa com os jovens. Objetivo: Abordar a
dengue em sua totalidade com os jovens, a fim de promover sua conscientização; e desenvolver a
atenção primária da temática. Métodos: Os membros do projeto “Retratos do Cotidiano em Saúde: a
vigilância como fator de desenvolvimento local” da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC-Minas) realizaram ações quinzenais abordando os temas preconizados pelo Ministério da Saúde.
Em março, mês do dia Mundial da Água, foi elaborada uma atividade sobre os pilares da dengue transmissão, vetor, sintomatologia, complicações, tratamento, profilaxia e relação com outras doenças em uma escola estadual de Betim, uma vez que a água é elemento imprescindível para disseminação
dessa doença. Para isso, um jogo de 10 perguntas com 4 opções de respostas foi criado e executado
nas 11 turmas do ensino médio, 430 alunos. Cada turma foi dividida em equipes, que disputaram entre
si para obter o maior número de acertos. Ao final da atividade, todas as alternativas foram discutidas e
esclarecidas para garantir maior compreensão possível. Resultados: Houve participação satisfatória
dos alunos, relatos de experiências e eventuais dúvidas foram sanadas. Discussão dos resultados:
Ao final, ficou claro que os alunos detinham bom conhecimento prévio acerca do tema. Entretanto,
percebeu-se que, com as discussões realizadas, conceitos importantes que, até então não estavam
claros, foram elucidados. Conclusão: O grande significado da atividade está diretamente relacionado
ao grupo atingido. Jovens são os adultos do futuro e potenciais formadores de opiniões do presente,
que geralmente são mais ativos diante dos problemas enfrentados pela sociedade. Logo, atividades
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que contribuam para seu enriquecimento, tanto pessoal quanto acadêmico, são mais valiosas do que
àquelas realizadas em outros grupos etários.
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