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Introdução: As arboviroses se caracterizam por serem infeções virais transmitidas por 

artrópodes hematófagos, possuindo grande importância para a saúde pública devido suas altas 

incidências globais, sendo endêmicas na maioria dos continentes, e pelas graves complicações 

que podem gerar na população acometida, tais quais englobam desde quadros de febres 

hemorrágicas, microcefalia fetal à síndrome de Guillain-Barré, por exemplo [1, 2]. Dentre os 

arbovírus que apresentam maior circulação no Brasil, atualmente, estão o vírus Dengue 

(DENV), o vírus Chikungunya (CHIKV) e o vírus Zika (ZIKV) cujos sinais e sintomas 

relacionados são bastante semelhantes, o que acaba interferindo no diagnóstico clínico preciso 

dessas doenças, além de serem transmitidos pelos mesmos vetores, mosquitos do gênero 

Aedes spp., como o A. aegypti, nas áreas urbanas, e o A. albopictus, em regiões rurais [2, 3]. 

Devido os agravos que essas doenças podem causar e pela persistência desses vírus na região 

amazônica brasileira, faz-se necessária a adesão de continuadas propostas intervencionistas de 

políticas públicas envolvendo todos os níveis de atenção a saúde relacionados a essas 

arboviroses, entretanto fatores como o aumento populacional associado a urbanização 

desordenada, poluição de rios e as mudanças climáticas com acentuados aumentos chuvosos 

dificultam a eficácia dos, já instalados, programas de controles dessas infecções [3, 4]. Por 

conseguinte, põem-se em evidência a necessidade da utilização de todas as práticas de 

conscientização acerca da importância de prevenir-se contra as arboviroses e seus vetores, tais 

quais ações educativas como prevenções primárias contra as doenças, principalmente, 

voltadas para uma melhor gestão ambiental, diminuindo, assim, o peso sobre o poder público 

e igualando a responsabilidade com a população em geral. Nesse contexto podemos 

estabelecer a importância do uso de tais metodologias com todos os grupos populacionais, em 

especial com os jovens nos ambientes escolares, pois é o período em que a consolidação das 

informações sobre prevenção e promoção de saúde podem se tornar mais eficazes, visto que a 

educação em saúde se baseia em atividades práticas de compartilhamento de conhecimentos, 

por meio das interações sociais, entre a comunidade e os “educadores” [4, 5]. Objetivos: 

Relatar a experiência de discentes do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde do 

Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (PET-Saúde/Interprofissionalidade/ 

UNIFAMAZ) acerca de uma atividade de educação em saúde realizada em uma escola 

municipal do bairro do Benguí-Belém-Pará. Descrição da Experiência: No dia 11 de 

setembro de 2019, os acadêmicos de enfermagem, biomedicina e odontologia do 

UNIFAMAZ, membros de um dos subgrupos do Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde Interprofissionalidade (PET-Saúde/Interprofissionalidade/UNIFAMAZ), realizaram 

uma atividade de educação em saúde proposta pela preceptora, em conjunto com a direção do 

local, na escola pública E.M.E.I.F. Prof.ª Maria Amoras Oliveira no bairro do Benguí, Belém, 

Pará, acerca da importância dos cuidados contra as principais arboviroses endêmicas no 

Brasil, DENV, CHIKV E ZIKV, cujo principal objetivo era levar conhecimento para a 
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população escolar local, alunos do 6º ano do ensino fundamental, devido os elevados índices 

de incidência das doenças na região, essencialmente nos meses de janeiro e junho. As 

atividades foram executadas com duas turmas de crianças entre 6 e 10 anos de idade, em suas 

salas de aula, por um breve espaço de tempo entre as aulas da tarde concedidos pelas 

professoras que estavam presentes no local, após as devidas apresentações iniciais dos 

discentes e da preceptora aos alunos. Durante a educação em saúde em questão foram 

explanadas questões a respeito da fisionomia, características e reprodução dos vetores, meios 

de transmissão dos vírus, sinais e sintomas diferencias das doenças, métodos de prevenção, 

cuidados com a limpeza e higienização dos ambientes propícios ao desenvolvimento dos 

vetores, além da orientação sobre o que fazer nas suspeitas de adoecimentos, utilizando como 

materiais metodológicos a explanação dos assuntos e cartazes ilustrativos. Foram 

confeccionados no total três cartazes, sendo o primeiro relacionado a biologia do principal 

vetor e da transmissão das arboviroses, o segundo sobre as sintomatologias características de 

cada doença e o último a respeito dos meios preventivos contra as mesmas. Resultados: Com 

o desenvolvimento da ação educativa pôde-se perceber o quão importante e necessária a 

mesma é para a promoção, prevenção e manutenção da saúde na sociedade, evidenciando-se 

pela atenção e participação das crianças as explicações, por meio de perguntas e relatos sobre 

casos das doenças nos seus familiares, permitindo uma troca de conhecimentos satisfatória, 

além da participação das próprias professoras, que salientaram sobre algumas das 

curiosidades relatadas que as mesmas desconheciam. Percebeu-se, por fim, que elas já 

possuíam um nível de discernimento sobre as patologias, porém não sabiam todas as medidas 

de prevenção e o que se fazer quando contrair uma das doenças. Conclusão: Infere-se que as 

práticas de educação em saúde são eficazes na sensibilização das pessoas a cuidarem de sua 

própria saúde. Quanto as crianças se torna ainda mais eficiente pois é nessa fase que o ser 

humano consegue aprender mais rapidamente, podendo levar esses conhecimentos adquiridos 

para o resto da vida quando tais assuntos são absorvidos de forma clara e interessante, além da 

possibilidade de as mesmas compartilharem o que aprenderam com os amigos e familiares, 

caracterizando tais ações como um contínuo compartilhamento de saberes, que nada mais é do 

que o conceito e a base das prevenções primárias. Ademais devido aos grandes índices dessas 

arboviroses no país se faz necessário que mais ações deste tipo sejam desenvolvidas para que 

a informação possa chegar aos indivíduos, pois somente com a realização de ações conjuntas 

entre o Estado e a população seria possível gerar a diminuição das incidências dessas doenças. 

 

Descritores: Infecções por arbovírus, Educação em saúde, Aedes aegypti. 
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