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ZULIANI

AMIGO SEMEADOR 
PROMOVENDO SAÚDE 
PÚBLICA NO MACIÇO DE 
BATURITÉ

INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 

RURAL(IDR)

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A participação 
comunitária no sentido de evitar a infestação domiciliar do Aedes, por meio da 
redução de criadouros potenciais do vetor é importante e a população precisa ser 
sensibilizada. Em 2015, o programa de extensão Semear alimentos e ideias: colher 
saúde e desenvolvimento, lançou o Selo Amigo Semeador, como forma de 
sensibilizar a comunidade sobre a problemática dos resíduos e incentivar doação de 
todo material reciclável para os catadores e a disposição dos resíduos nas ruas 
apenas em horário próximos a coleta. A adesão da comunidade ao Selo poderá 
proporcionar um menor número de pontos de acúmulo de resíduos sólidos e 
efluentes líquidos, e assim, também se reduzirá a quantidade de materiais dispersos 
aleatoriamente no ambiente, diminuindo as possibilidades de criadouros do Aedes. 
Desta forma este projeto tem por objetivo diminuir os pontos de acúmulo de resíduos 
sólidos nas ruas das sedes dos municípios de Acarape e Redenção, incentivando a 
comunidade e os gestores municipais a refletir sobre a gestão dos resíduos sólidos, 
como forma de proporcionar a diminuição de criadouros de mosquitos e outros 
transmissores de doenças, atuando efetivamente na prevenção e combate ao 
mosquito Aedes.
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(AEDES) 2016/2017 2 REJANE FELIX PEREIRA COMBATE AO AEDES ATRAVÉS 

DO MAPEAMENTO

INSTITUTO DE 
ENGENHARIA E 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL(IEDS)

Com o aumento do número de doenças ocasionadas pelo mosquito do gênero 
Aedes, e com o aumento do número de casos dessas doenças, iniciou-se uma luta 
da sociedade contra o mosquito, em que a maneira mais eficaz para evitar sua 
proliferação é evitar seus criadouros. Com o objetivo de descobrir o tipo potencial de 
criadouro do mosquito no município de Redenção/Ce, através de técnicas de 
mapeamento de dados e convencimento da população para evitar tais criadouros, 
reduzir o número de focos do mosquito e consequentemente o numero de pessoas 
atingidas pelas doenças transmitidas por ele.
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AMARAL
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO USO 
RACIONAL DE MEDICAMENTOS

INSTITUTO DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE

(ICS)

Algumas doenças infecciosas foram reintroduzidas no Brasil a partir dos anos 1980, 
dentre elas a dengue, cuja epidemia se espalha pelo mundo afetando milhões de 
pessoas, fato que está diretamente relacionado à globalização e às mudanças 
climáticas que interferem no processo saúde-doença, favorecendo o aumento da 
morbimortalidade de doenças transmissíveis. Apesar dos esforços para sua 
eliminação, a dengue, Chikungunya e Zika são consideradas doenças emergentes 
em países tropicais e subtropicais, entre eles o Brasil. O objetivo do presente projeto 
de extensão é orientar a população do município de Redenção sobre medidas de 
prevenção e combate ao mosquito Aedes e sobre o uso correto de medicamentos 
para tratamento dos sintomas de doenças provocadas pelo mosquito. Este será 
desenvolvido, no período de abril de 2016 a março de 2017, através de visitas 
domiciliares na zona urbana de Redenção, realização de eventos de conscientização 
da população sobre medidas de prevenção e combate ao mosquito Aedes e uso 
correto de medicamentos no adoecimento por patologias provocadas pelo Aedes. 
Será realizado uma capacitação ao ACS e demais profissionais de saúde e 
divulgação do resultado das ações à secretaria de saúde. Esperamos, dessa forma, 
colaborar com a Secretaria de Saúde de Redenção no combate e prevenção ao 
mosquito Aedes e promover a saúde pelo uso racional de medicamentos nas 
patologias transmitidas pelo mesmo. Conscientizar a população com visitas e 
comunicações em mídias, como a rádio da cidade, e assim contribuir para uma 
mudança de mentalidade que favoreça um bom prognóstico das patologias dos 
munícipes acometidos pelas enfermidades associadas ao mosquito Aedes; podendo 
proporcionar, dessa forma, uma melhor qualidade de vida dos mesmos.
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AGUIAR

INFORMAÇÃO E AÇÃO: 
CAMINHOS PARA COMBATE E 
PREVENÇÃO

PRÓ-REITORIA DE 
EXTENSÃO, ARTE E 
CULTURA(PROEX)

Este projeto pretende intensificar informações sobre o mosquito Aedes Aegypti, suas 
consequências, as formas de combate e prevenção com mediação dos professores 
de Língua Portuguesa (das escolas que serão atingida por este projeto) em sala de 
aula, após instrução da equipe do Projeto de Extensão. Os professores receberão 
auxílios de forma presencial e on-line através do programa de mentoria. Além desta 
mediação serão apresentados de forma lúdica e real o mosquito e suas larvas nas 
reuniões de pais e servidores (professores, cedidos, contratados e gestão 
administrativa). E a partir dos informativos e comprovações científicas os ouvintes 
ficarão cientes das consequências, formas de combate e prevenção. Também serão 
mediadas as informações de forma prática através de Gêneros e Tipologias Textuais, 
além de dramatização, panfletagens e paródias. Nas palestras a serem realizadas 
serão convidados profissionais da saúde do munícipio para enfatizar a importância 
do combate e prevenção. E com dados obtidos nas escolas com maior foco serão 
direcionados para a Secretaria Municipal de Saúde e utilizadas pesquisas quali-
quantitativas para a análise de dados neste projeto de extensão com entrevistas e 
questionários. 


