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As arboviroses são aquelas doenças que são
estas doenças, as que mais se destacam em número de casos e
dengue, a zika e a febre chikungunya. A dengue, uma das
de saúde pública no Brasil, está presente em
nacional. A zika, a partir de 2015, apresentou
nascidas com microcefalia e a partir de então,
Já a Febre Chikungunya tem sintomas
uma forte dor articular que pode
da doença. Apesar de serem doenças transmitidas pelo mesmo vetor, 
aegypti, e possuírem sintomas semelhantes, são causadas por vírus diferentes, com 
conseqüências distintas para a população. Para os três, não existe tratamento 
específico tampouco vacina eficiente, fato que aumenta a necessidade da
responsabilização dos órgãos de ensino sobre a conscientização para prevenir
estas doenças. Assim, o presente projeto busca est
junto a escolas do município de Divinópolis/MG visando o combate
do vetor e a conscientização direta de professores e
familiares e amigos, bem como da população em geral,
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As arboviroses são aquelas doenças que são transmitidas por artrópodes, e
estas doenças, as que mais se destacam em número de casos e 
dengue, a zika e a febre chikungunya. A dengue, uma das principais preocupações 
de saúde pública no Brasil, está presente em praticamente 100
nacional. A zika, a partir de 2015, apresentou associação direta com crianças 
nascidas com microcefalia e a partir de então, colocou em alerta toda a população. 
Já a Febre Chikungunya tem sintomas semelhantes com a dengue, mas apresenta 

forte dor articular que pode persistir por meses ou até anos após a recuperação 
serem doenças transmitidas pelo mesmo vetor, 

sintomas semelhantes, são causadas por vírus diferentes, com 
as para a população. Para os três, não existe tratamento 

tampouco vacina eficiente, fato que aumenta a necessidade da
responsabilização dos órgãos de ensino sobre a conscientização para prevenir
estas doenças. Assim, o presente projeto busca estabelecer ações sócio
junto a escolas do município de Divinópolis/MG visando o combate 
do vetor e a conscientização direta de professores e estudantes e indireta de 
familiares e amigos, bem como da população em geral, acerca dessa
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principais preocupações 
praticamente 100% do território 
associação direta com crianças 

colocou em alerta toda a população. 
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persistir por meses ou até anos após a recuperação 
serem doenças transmitidas pelo mesmo vetor, Aedes 

sintomas semelhantes, são causadas por vírus diferentes, com 
as para a população. Para os três, não existe tratamento 

tampouco vacina eficiente, fato que aumenta a necessidade da 
responsabilização dos órgãos de ensino sobre a conscientização para prevenir 
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 da disseminação 

estudantes e indireta de 
acerca dessas arboviroses.  


