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1 TÍTULO DO PROJETO 
 

 DENGUE: PREVENÇÃO É RESPONSABILIDADE DE TODOS 

2 QUEM PODE PARTICIPAR? 
 

Podem participar deste programa (sem vínculo empregatício ou remuneração), os acadêmicos 

beneficiados pelas bolsas de Estudo do artigo 170 da Constituição Estadual de Santa Catarina, 

instituídas através da Lei Complementar nº 281/2005, regularmente matriculados nos cursos 

de graduação da FAI Faculdades, bem como toda comunidade que tiver interesse. 

3 JUSTIFICATIVA 
 

Atualmente a dengue vem sendo uma grande preocupação de toda a população e do 

Ministério da Saúde, pois os focos da larva e os casos da doença tem tido um aumento 

considerável nos últimos anos e meses, o que é preocupante. 

A dengue vem sendo objeto de estudos aprofundados objetivando o controle da doença e o 

desenvolvimento de diagnósticos eficazes capaz de evitar a doença, diminuir e amenizar seus 

sintomas, além de tratá-la e evitar a morte de pacientes infectados pela Dengue hemorrágica. 

Outras pesquisas e estudos realizados já constataram que o mosquito transmissor da Dengue, 

o Aedes Aegypti, está ficando cada vez mais resistente e tolerante, se adaptando e aclimando 

às condições oferecidas pelo ambiente. 

O Aedes Aegypti além da Dengue também transmite outras doenças muito perigosas, como a 

Febre Chikungunya, a Febre Amarela e o Zica Vírus, uma nova doença detectada em 

pacientes da região Nordeste do Brasil, sendo trazida ao país provavelmente com a vinda de 

turistas com a Copa do Mundo de 2014. 

Considerando a dificuldade do controle de reprodução do mosquito, e de que já foram 

encontrados focos do mosquito transmissor e houveram casos comprovados de dengue nos 

municípios do extremo oeste catarinense, a FAI Faculdades em parceria com as Secretarias de 

Saúde dos municípios de Itapiranga, Mondaí e Descanso, se dispõe como Instituição de 

Ensino Superior, à auxiliar na conscientização do combate ao mosquito Aedes Aegypti e no 

cuidado com as doenças transmitidas por ele. 

A prevenção é a melhor forma de acabar com o mosquito e evitar o surgimento de novos 

casos, ou até mesmo epidemias das doenças por ele transmitidas.  
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Considerando que o mosquito se prolifera rápida e facilmente, entender e conscientizar sobre 

a importância da prevenção é uma ação que inicia na residência de cada pessoa, com 

pequenos gestos, porém fundamentais. Desta forma é possível controlar a proliferação do 

Aedes Aegypti e evitar condições apropriadas para sua disseminação. 

É possível fazer a prevenção cuidando dos ambientes próximos de onde vivemos, mantendo a 

higiene e organização, evitando deixar objetos que facilitem o acúmulo de água parada, 

ambiente propício para a escolha dos criadouros do mosquito. A necessidade de prevenção é 

absolutamente necessária para evitar a procriação do mosquito e o surgimento de novas 

doenças e epidemias. 

Dentro da perspectiva de sua Responsabilidade Social e o atendimento as exigências do 

Programa de Bolsas de Estudo do artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina, 

criou o Projeto Prevenção da Dengue, que traz como tema: “Dengue: Prevenção é 

responsabilidade de todos.” 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

Conscientizar e educar para métodos de prevenção, a fim de combater a proliferação do 

mosquito Aedes Aegypti, e informar sobre o perigo e sintomas da doença da Dengue, 

incentivando a procura médica imediata, em caso de surgimento de sintomas da doença. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são: 

- Incentivar o cuidado e colaboração para o combate ao mosquito Aedes Aegypti, através da 

conscientização para a prática de ações de prevenção; 

- Estar atentos para ambientes que apresentem riscos ao surgimento de focos do mosquito e 

fazer a limpeza adequada do local;  

- Informar sobre a forma de transmissão, tratamento e sintomas da dengue;  

- Conscientizar sobre o perigo da dengue e incentivar para que procurem atendimento nos 

postos de saúde em caso de sintomas próprios da doença; 
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- Atender a legislação das Bolsas de Estudo do artigo 170 da Constituição do Estado de Santa 

Catarina. 

 
 

5 METODOLOGIA 
 

 

Nos dias de força tarefa, os acadêmicos estarão participando de uma formação sobre o tema a 

ser trabalhado e, acompanhados e instruídos por responsáveis da FAI Faculdades e agentes de 

saúde dos municípios de Itapiranga, Descanso e Mondaí, desenvolverão as atividades nos 

seguintes dias e cidades: 

 

01/06/2015 (segunda-feira) – 08h às 18h 

Itapiranga/SC: 

Formação dos participantes com a agentes da Vigilância Sanitária de Itapiranga/SC, acerca 

dos cuidados necessários para a prevenção da dengue, das formas de proliferação da doença e 

do mosquito transmissor, sintomas da doença e providências a serem tomadas em caso do 

surgimento dos sintomas, além de orientações gerais para o desenvolvimento da campanha 

junto às famílias dos municípios parceiros. 

Desenvolvimento do trabalho e visitas às casas das famílias juntamente com agentes de saúde 

do município de Itapiranga. Distribuição do material com o tema da campanha e informações 

relativas a prevenção da doença e proliferação do mosquito transmissor. Avaliação do 

ambiente externo da residência em busca de locais e ambientes favoráveis para o surgimento 

de criadouros do mosquito.   

 

02/06/2015 (terça-feira) – 08h às 18h 

Descanso/SC: 

Desenvolvimento do trabalho e visitas às casas das famílias juntamente com agentes de saúde 

do município de Descanso/SC. Distribuição do material com o tema da campanha e 

informações relativas a prevenção da doença e proliferação do mosquito transmissor. 

Avaliação do ambiente externo da residência em busca de locais e ambientes favoráveis para 

o surgimento de criadouros do mosquito.   
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03/06/2015 (quarta-feira) – 08h às 18h 

Mondaí/SC: 

Desenvolvimento do trabalho e visitas às casas das famílias juntamente com agentes de saúde 

do município de Mondaí/SC. Distribuição do material com o tema da campanha e 

informações relativas a prevenção da doença e proliferação do mosquito transmissor. 

Avaliação do ambiente externo da residência em busca de locais e ambientes favoráveis para 

o surgimento de criadouros do mosquito.   

 

A totalização de horários e atividades comportará às 20 horas de Projeto Social com Visão 

Educativa conforme exige a legislação para os acadêmicos contemplados com a Bolsa de 

Estudo do artigo 170 da Constituição Estadual de Santa Catarina, acompanhados e instruídos 

por responsáveis da FAI Faculdades. 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Por meio deste trabalho espera-se alcançar a conscientização de toda a população da 

importância a ser dada para a gravidade das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 

Aegypti e da importância de ações e hábitos de higiene nos ambientes públicos e residenciais, 

tendo em vista a prevenção e cuidado da proliferação do mosquito e as doenças transmitidas 

por ele, em especial a dengue, além de atender a Legislação do Programa das Bolsas de 

Estudo do artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

 


