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Introdução: A dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução
benigna na forma clássica, e grave quando se apresenta na forma hemorrágica. A
dengue é, hoje, a mais importante arbovirose (doença transmitida por artrópodes) que
afeta o homem e constitui-se em sério problema de saúde publica no mundo,
especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o
desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquito vetor (BRASIL,
2002). Objetivo: Orientar medidas de prevenção da dengue, sintomas e tratamento
através de teatro, conversa, e troca de informação em uma Escola Estadual no bairro
Jardim dos Estados em Várzea Grande-MT. Método: Trata-se de um relato de
experiência dos acadêmicos de enfermagem realizado no dia 05 de maio de 2018 pela
disciplina do Estagio Supervisionado II da Faculdade de Enfermagem do Centro
Universitário de Várzea Grande (UNIVAG) aos adolescentes de 11 a 17 anos de uma
Escola Estadual no bairro Jardim dos Estados em Várzea Grande-MT. Foi realizado
um teatro sobre a dengue, evidenciando os sinais e sintomas da dengue. As situações
foram apresentadas por meio de uma breve explanação a respeito das
particularidades da doença, seu vetor, sintomas, transmissão, principais medidas para
combater o Aedes aegypti, Chicungunya e Zika. Após o teatro, realizamos interação
com os alunos com algumas perguntas sobre o tema. Resultados: Através dos
resultados, foi observado que o conjunto feito por explanação na educação em saúde
na orientação da dengue foi de forma lúdica e divertida, despertando a identificação e
o interesse pela atividade com a linguagem utilizada pelos jovens, assim favorecendo
a incorporação de prevenção, sinais e sintomas e eliminação da doença.
Considerações finais: A atividade realizada foi um instrumento de importância para a
educação em saúde dos adolescentes. A educação em saúde, pela sua magnitude,
deve ser entendida como uma importante vertente à prevenção, e que na prática deve
estar preocupada com a melhoria das condições de vida e de saúde das populações.
Considerando que a educação em saúde está relacionada à aprendizagem,
desenhada para alcançar a saúde, torna-se necessário que esta seja voltada a
atender a população de acordo com sua realidade.
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