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A dengue é uma doença viral que se alastra rapidamente no mundo, sendo a mais 

importante arbovirose que acomete o ser humano. Pelo fato, dos criadouros do mosquito 

normalmente estar presentes no interior das residências, as ações de educação em saúde 

se faz necessário para promover o engajamento da população na erradicação dos 

criadouros além da elucidação de dúvidas sobre a arbovirose. Objetiva-se relatar a 

experiência da sensibilização dos estudantes de ensino fundamental sobre a execução de 

ações para a prevenção da dengue. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência desenvolvido em uma Escola de Ensino Fundamental no município do 

Ceará, realizado no mês de junho de 2018, por dois membros da Liga Acadêmica de 

Estudo, Pesquisa e Extensão para Enfrentamento das Doenças Negligenciadas 

(LIDONE). A ação foi direcionada para dois professores, um cuidador e vinte e cinco 

estudantes de duas salas do Infantil V do turno vespertino, os quais foram selecionados 

pela direção escolar. Para tanto, a ação foi organizada em quatro momentos: 

Acolhimento; Roda de conversa e contação de história com figuras ilustrativas do 

mosquito; Utilização de um vídeo infantil que caracterizava as principais medidas 

preventivas para a dengue; Jogo da Memória e dos Sete Erros sobre a referida doença 

disponível em uma revista da Fundação Oswaldo Cruz. A priori, na roda de conversa 

com a contação de história os alunos participaram ativamente na construção da história 

do mosquito, relatando um conhecimento prévio sobre a sintomatologia e medidas de 

combate e controle para a mesma. As crianças também relataram casos de adoecimento 

de familiares pela arbovirose além de medidas para a prevenção da mesma, como não 

acumular água nos brinquedos. Os educandos aprenderam com facilidade a música que 

retratava aspectos importantes da dengue, além de participarem ativamente do jogo da 

memória, sendo que os alunos foram divididos em dois grupos para um melhor 

desenvolvimento dessa atividade. No Jogo dos Sete Erros que tinha como objetivo 

marcar corretamente com o X os possíveis criadouros do mosquito, dez alunos 

necessitaram de auxílio para a sua conclusão. A ação educativa realizada pela pelos 

membros da LIDONE foi de grande importância, visto que o público-alvo participou 

efetivamente de todas as propostas para o momento. Ações como esta permitem o 

esclarecimento e conscientização sobre a participação ativa no processo de manejo da 

dengue. 
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