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Resumo: A dengue é uma doença febril aguda. Tem importante incidência no 

Brasil, podendo variar entre casos leves, com poucos sintomas até casos mais 
graves como a dengue hemorrágica. O vírus é transmitido pela fêmea do 
mosquito Aedes aegypti, sendo o principal foco da prevenção. Portanto, é 
fundamental educar a população acerca da doença, da sua gravidade, formas 
de transmissão e principalmente como prevenir a proliferação do mosquito. O 
objetivo do estudo é relatar a experiência vivenciada por acadêmicos a partir de 
uma atividade educativa realizada com alunos de uma escola de ensino 
fundamental na região do cariri. Trata-se de um estudo de abordagem 
qualitativa, cujo procedimento metodológico consistiu em um relato de 
experiência vivenciada por acadêmicos do curso de Enfermagem da 
Universidade Regional do Cariri – URCA, durante as atividades práticas da 
disciplina Enfermagem no Processo de Cuidar em Saúde da Criança e do 
Adolescente, em uma escola de ensino fundamental localizada na região do 
Cariri em maio de 2018. Para realização da atividade foi aplicada uma 
metodologia ativa denominada “mosquitinha quente”, utilizando-se uma caixa 
com várias perguntas sobre dengue, uma placa com a imagem do Aedes 
aegypti e uma música. A dinâmica se deu da seguinte forma, a música foi 
iniciada e ao mesmo tempo a placa rodou entre os alunos até que a música 
parasse, quem parasse com a placa teria que responder a uma das perguntas. 
Por meio dessa dinâmica foi possível criar um ambiente de compartilhamento 
de experiência, onde os alunos mostraram-se bem participativos, até mesmo 
relatando casos de dengue que vivenciaram ou presenciaram o que favoreceu 
a conversa, pois os mesmos já conheciam as principais manifestações clínicas 
e complicações, além das formas de transmissão do mosquito. No entanto, 
alguns alunos ainda apresentavam dúvidas quanto à transmissão, chegando a 
relatar que a dengue poderia ser transmitida pelo toque, sendo, por fim, 
esclarecido que só é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito 
Aedes aegypti infectada com os vírus da dengue. Sendo assim, foi possível 
perceber a importância de se trabalhar esse tema no ambiente escolar, de 
forma dinâmica, criativa e interessante de modo a despertar desde cedo à 
autonomia das crianças e adolescentes frente aos problemas de saúde de sua 
realidade e, ainda, atuarem ativamente orientando outras pessoas no combate 
à dengue. A experiência foi muito enriquecedora, pois nos fez ver a importância 
da reflexão crítica acerca de um tema tão importante e prevalente quanto à 
dengue. 
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