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A dengue é uma doença potencialmente fatal, cuja disseminação rápida atraiu a
atenção das autoridades públicas brasileiras. Doença febril aguda, que pode
apresentar um amplo espectro clínico, enquanto a maioria dos pacientes se
recupera após evolução clínica leve e autolimitada, uma pequena parte progride
para doença grave. A situação do Brasil em relação à dengue tem se agravado cada
vez mais nos últimos anos, essa situação constitui-se, igualmente, num dos mais
importantes problemas de saúde pública, exigindo avanços na busca de soluções e
obtenção de resultados satisfatórios nos programas de controle dos vetores. No
Distrito Sanitário Cajuru de janeiro ate julho de 2015 foram notificados 120
notificações sendo 35 casos confirmados. Com esses números surgiu a necessidade
de implantar atividades educativas sobre como evitar a proliferação do mosquito do
dengue. O publico alvo são 628 crianças de 6 a 11 anos, de uma escola municipal
do Cajuru. O objetivo deste trabalho é informar e incentivar as crianças a serem
detetives da dengue para que elas levem para suas casas o conhecimento para
suas famílias e assim fiscalize sua própria casa incentivando os adultos e familiares
a manter esses cuidados. Serão apresentadas três palestra teatrais em dois
periodos, manhã e tarde, cada periodo tera três palestras com informações sobre a
dengue com duração de 20 minutos cada. No primeiro momento será realizada uma
palestra teatral com informações do mosquito. No sengundo momento sera
fornecido para cada criança um desenho educativo com um check list, para que elas
levam para casa e listem o que pode acumular água e a proliferar o mosquito. No
terceiro momento sera recolhido os desenhos e sorteado brindes. A obtenção dos
resultados sera obtida atraves de cada desenhos entregue pelas, seram avaliados e
analizados. Com esse trabalho espera-se alcancar 95% de familias dos alunos. A
ideia de levar informações atraves de crianças nessa faixa etaria é que estima-se
que de 628 crianças teremos aproximadamente 628 abordadas .
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