
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES CONTRA A DENGUE. 

A dengue é uma doença viral transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti o 
número de casos sempre aumenta com o período das chuvas e de tempos em tempos 
ocorre epidemias, por mais que o governo se esforce para manter a população 
informada, sempre que passa o período das chuvas e o número de pessoas contaminadas 
caem, a população deixa de lado o que aprendeu e não põem em pratica as medidas 
profiláticas. 

O número de casos aumenta no período das chuvas, pois nesse período pela falta de 
atenção e comodismo das pessoas crescem a quantidade de criadouros desse vetor, que 
utiliza a água parada em garrafas, tampinhas, calhas, sacolas plásticas, pratinhos de 
plantas e tudo mais que possa acumular água das chuvas. O mosquito usa esses 
ambientes para depositar seus ovos, assim o quantidade de mosquito cresce muito 
aumentando as chances destes entrarem em contato com pessoas doentes e se 
contaminarem, tornando um propagador dessa doença. 

  Segundo Sérgio França a dengue clássica se caracteriza pela diminuição da circulação 
de plaquetas (plaquetopenia) e o aumento da concentração do sangue 
(hemoconcentração), avaliadas no hemograma. Os sintomas são a chamada febre da 
dengue, representada por febre de início súbito, dor de cabeça, dores musculares, 
articulares, ósseas, erupções na pele (parecida com rubéola), coceira principalmente em 
palmas e plantas, prostração, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarréia, tonturas ao 
sentar ou levantar que podem caracterizar queda de pressão arterial ao se levantar 
(hipotensão postural), hemorragias induzidas ou espontâneas. A febre pode desaparecer 
no terceiro dia, mas as manifestações podem progredir.  

Hermann Schatzmayr virologista e o pioneiro na pesquisa da dengue acha que realmente 
é difícil eliminar o mosquito, encontrado em quase todos os municípios do país. Então, 
vai continuar havendo casos de dengue, mas morrer de dengue é inaceitável. É 
imprescindível melhorar a assistência médica aos casos e sempre colocar em prática as 
medidas profiláticas, pois a solução mais viável até o momento é baixar a população do 
mosquito e fazer a vigilância, evitando assim epidemias. 

Seguindo a linha de que o melhor remédio e a prevenção o Colégio Estadual José 
Ludovico de Almeida, desenvolveu atividades com seu corpo docente e discente no 
intuito de esclarecê-los e conscientizá-lo das condutas individuais e coletivas para 
prevenir tal doença. 

Nesse contexto foi confeccionado um mural na entrada do colégio, sobre as medidas 
profiláticas, com recortes de possíveis criadouros e uma representação de um mosquito 
Aedes agypti em macro escala para chamar a atenção de todos que adentrarem a escola, 
o uso de informações visuais se tornam muito útil e de melhor fixação da mensagem, 
que se pretende passar (Figuras: 1, 2, 3). 

O Colégio em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma caminhada 
com os alunos assistidos por agente de saúde e professores para identificar possíveis 
focos e criadouros do mosquito, essa atividade despertou a curiosidade do corpo 
docente, pois a prática sempre instiga e torna o conteúdo mais interessante aos olhos dos 



mesmos, ainda com a parceria o agente de saúde passou em todas as salas esclarecendo 
as dúvidas dos alunos bem como a distribuição de folhetos educativos e explicativos na 
batalha contra a dengue (Figuras: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). O colégio em uma ação direta 
contra a dengue dedetizou todas as suas instalações para acabar com os possíveis 
vetores, preservando seu corpo docente, discente e a comunidade que faz uso do mesmo 
(Figuras: 12, 13, 14). 

Com essas atividades desenvolvidas no mês de março e abril, esperamos cumprir com o 
papel de criadores de conhecimento e de propagadores de informações, lembrando que a 
batalha contra a dengue é responsabilidade de todos e que cada um tem que fazer sua 
parte, esperamos que todos passem adiante o que aprendeu. 

 

Bibliografia 

Agência Fiocruz de notícias – Saúde e ciência para todos. 
http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=373&sid=12 

Anexo: 

  

Figura 1 – Confecção do mural. 

 

Figura 3 – Mural. 

 

Figura 2 – Confecção o mural. 

Figura 4 - Palestra do agente de saúde. 



 

Figura 5 - Palestra do agente de saúde. 

 

 

Figura 7 - Caminhada para identificar possíveis focos. 

 

Figura 9 - Coleta de resíduos sólidos. 

 

Figura 6 - Palestra do agente de saúde e distribuição os 

panfletos do combate a dengue. 

Figura 8 - Caminhada para identificar possíveis focos. 

Figura 10 - Coleta de resíduos sólidos. 



 

Figura 11 - Corpo discente da caminhada e coleta de lixo. 

 

Figura 13 - Agente de saúde. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Equipe da secretaria de saúde responsável pela 

dedetização. 

Figura 14 - Agente de saúde fazendo a dedetização das 

instalações do colégio. 


