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Resumo:  
As arboviroses consiste em um conjunto de doenças (Zika vírus, dengue, febre 

amarela e Chinkungunya) ocasionada pelo vírus arbovírus, que são transmitidas 

ao ser humano através da picada do mosquito aedes aegypti. Por ser um 

problema de grande relevância epidemiológica no Brasil, observa-se a 

necessidade de abordar a temática em questão, por meio de estratégias que 

visem proporcionar uma melhor compreensão, de forma didática, no intuito de 

orientar as pessoas acerca das complicações que essas patologias podem 

ocasionar. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo relatar a vivência 

de acadêmicos de enfermagem sobre a utilização de uma metodologia ativa para 

a prevenção e controle de arboviroses no contexto escolar. Trata-se de um relato 

de experiência com abordagem descritiva, realizado a partir de uma ação 

educativa desenvolvida na escola 18 de maio, por integrantes da liga acadêmica 

de ensino, pesquisa e extensão de saúde ambiental e promoção da saúde, no 

município de Crato, Ceará, no mês de maio de 2019. A escolha da escola se deu 

por esta situada em um local propício ao desenvolvimento doença causadas por 

arboviroses. Foi utilizada uma metodologia ativa em forma de TV para uma 

melhor compreensão acerca do tema abordado. Diante dos resultados 

evidenciou-se que a utilização de metodologias ativas no campo da saúde 

ambiental torna-se uma ferramenta importante para a sensibilização da 

população acerca dos problemas ocasionados pela degradação ambiental, que 

contribuem para o elevado índices de doenças causadas por arboviroses. 

Observou-se ainda o interesse do público pela temática abordada, o que 

possibilitou um momento de trocas de saberes entre os sujeitos envolvidos na 

ação. Conclui-se que a realização da atividade educativa contribui para a 

sensibilização do público sobre a relação meio ambiente e saúde. Contribuindo 

também para o processo de ensino-aprendizagem dos membros da liga, já que 

a mesma tem como objetivo realizar ações na comunidade com o intuito de 

favorecer praticas promotoras de saúde. 
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