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ESCOPO
•

Conscientizar os alunos a respeito da importância da prevenção ao mosquito Aedes aegypti.

•

Orientar as práticas preventivas.

•

Promover cuidados com a saúde.

•

Alertar sobre as causas e consequências das enfermidades mais comuns relacionadas ao
mosquito.

•

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.
A melhor forma de prevenção é a

informação. Crianças bem
informadas estão menos
expostas a determinados tipos de
enfermidades.

DIREITO À SAÚDE
No Brasil, a Constituição Federal
de 1988 estabeleceu uma nova
base jurídico-legal para a política
de saúde, definindo a saúde
como direito de qualquer
cidadão e dever do Estado.
Além disso, estabeleceu que
saúde é produção social,
resultado de complexas redes
causais que envolvem elementos
biológicos, subjetivos, sociais,
econômicos, ambientais e
culturais que se processam e
se sintetizam na experiência
concreta de cada sujeito singular,
de cada grupo em particular e da
sociedade em geral.
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO
A educação em saúde significa, basicamente, planejar e executar atividades que objetivam prevenir
doenças e suprimir práticas inadequadas de higiene, má alimentação e hábitos nocivos ao organismo.
Há uma parte considerável da população que ignora a importância de cuidados básicos para
prevenção e controle de epidemias, daí a importância de projetos que preencham essa lacuna.
Dessa forma, a prática da educação em saúde preconiza desenvolver nos alunos o juízo crítico
e a capacidade de intervenção sobre suas vidas e sobre o ambiente com o qual interagem. As
informações e orientações devem ser expressas de maneira clara e sem restrições, de forma a
garantir boa compreensão para que os objetivos e metas sejam alcançados.

AEDES AEGYPTI
As doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti configuram hoje um grande
problema de saúde pública. Temos visto aumentar o número de mortes e também
o aparecimento novas sequelas como a MICROCEFALIA e a SÍNDROME DE
GUILLAIN-BARRÉ. A educação em saúde é, portanto, imprescindível, pois o
combate ao mosquito não é possível sem que haja uma profunda conscientização. A
participação ativa do indivíduo é a única solução eficaz no controle dessa epidemia.

No Brasil, a saúde é um direito social, inscrito na Constituição Federal de 1988, que também
instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), como meio de concretizar esse direito. Mesmo com
essa lei, a saúde pública não contribui adequadamente com as classes menos favorecidas, pois
não oferece condições apropriadas para o desenvolvimento de políticas educacionais eficientes
a essa população. A carência de centros médicos, profissionais, aparelhamento, medicamentos
e muitas vezes maior atenção dos profissionais de saúde para com esses indivíduos, promove
déficits no controle e no tratamento das doenças.
Por tudo isso, a educação em saúde representa uma estratégia promissora para enfrentar os
múltiplos problemas de saúde que afetam as populações humanas, partindo de uma concepção
ampla do processo saúde-doença e de seus determinantes.

Em 2016 o número de casos de dengue cresceu 48% com relação a janeiro
de 2015
De acordo com o jornal El pais, “desde o início da epidemia de microcefalia, em outubro de 2015,
o Governo Federal intensificou a campanha pública de combate ao mosquito, colocou 2.000
homens das Forças Armadas para reforçar as ações dos agentes de vigilância e promoveu
faxinas em órgãos públicos. Mas os resultados não foram muito animadores, e 2016 gerou um
dado que, se não é definitivo, ao menos aponta para um cenário pessimista.
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Em 2016 a região Sudeste registrou o maior número de casos prováveis (857.013 casos; 57,3%)
em relação ao total do país, seguida das regiões Nordeste (324.299 casos; 21,7%), CentroOeste (202.875 casos; 13,6%), Sul (73.193 casos; 4,9%) e Norte (38.902 casos; 2,6%).
No ano passado foram confirmados 629 óbitos por dengue, representando uma proporção de
6,9% dos casos graves ou com sinais de alarme. No mesmo período de 2015 foram confirmados
984 óbitos, representando uma proporção de 4,2% dos casos graves ou com sinais de alarme.

QUAL É A VANTAGEM DESSE MATERIAL?
Informa e conscientiza por meio de uma linguagem clara e objetiva, mirando no leitor
leigo, que encontra dificuldade em compreender a linguagem técnica.

COMBATE AO AEDES COMEÇA NA ESCOLA
A conscientização da população sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti começa
na sala de aula. Segundo o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, para vencer o
zika é preciso fazer o estudante levar a causa para dentro da própria casa.
“A escola é o espaço, talvez o mais importante, que a gente tenha no Brasil para fazer
esse combate permanente. Nós somos 60 milhões de estudantes no Brasil, professores
e servidores. Através da sala de aula, a gente pode manter informada a juventude, as
crianças e ela levará para dentro de casa uma nova atitude”, afirmou o ministro.
Ele ressaltou a necessidade de que todos se habituem a reservar pelo menos 15 minutos
por semana para não deixar “nada de água parada em casa”. “Olhar vaso, olhar pneu,
olhar calha, olhar caixa d’água, fiscalizar. E quando houver algum indício fora de casa,
um terreno baldio, um vizinho irresponsável, avisar a vigilância sanitária, para que a
gente possa de fato erradicar o mosquito. As crianças têm o trabalho de educar os
pais às vezes. É isso que nós queremos que elas façam isso e que os nossos jovens
assumam essa responsabilidade”, disse.
Fonte: Portal Brasil. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/02/combate-ao-aedes-comeca-naescola-diz-ministro-da-educacao. (Adaptado).
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ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO
O projeto apresenta, de forma didática e objetiva, as informações mais importantes a respeito
das doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti: Dengue, Chikungunya e Zika. Também
aborda a questão da importância da prevenção e da conscientização de todos para a total
erradicação dessas enfermidades.

“COMBATENDO O AEDES
AEGYPTI”
LIVRO DO ALUNO
[64 páginas, 21x28, colorido]

Este livro trata o tema da epidemia, e todas
as questões que envolvem o mosquito Aedes
aegypti, a partir uma série de informações
contundentes e comentários a respeito das
descobertas mais recentes. Mesclam-se à teoria
algumas atividades de reflexão e vivências
que podem ser de grande ajuda para a
conscientização dos alunos e disseminação de
ações preventivas.

LIVRO DO EDUCADOR
[48 páginas, 21x28, colorido]

Apresenta de forma um pouco mais profunda os
temas abordados no livro do aluno, possibilitando
estratégias de abordagem mais assertivas.
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LIVRO DA FAMÍLIA
[16 páginas, 21x28, colorido]

Reforça o conteúdo desenvolvido no livro do
aluno por meio de esquemas e infográficos
que priorizam a assimilação de dados
concretos e permite a rápida compreensão dos
tópicos para que se desenvolva um plano de
ação efetivo.

CARTAZ
Recurso visual importante para fixar as
informações de prevenção no
cotidiano dos alunos.
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JOGO DE TABULEIRO
Parte dos conhecimentos adquiridos no livro do aluno para propor um
jogo de reforço que possibilita maior aprendizagem.

EMBALAGEM

