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REGISTRO PROEX N°
/2015

Anexo V
1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
CÂMPUS: Boa Vista
TÍTULO PROJETO: Endemias

uma questão social – Educação para prevenção da malária, dengue,

amebíase e giardíase.
COORDENADOR DO PROJETO: Udine Garcia Benedetti
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
DURAÇÃO
6 meses
INÍCIO: 04/05/2015
TERMINO: 30/10/2015
NOME DOS ALUNOS:
1. Elayne da Silva Melo
2. Lucélia de Souza Baima
PÚBLICO ALVO: Professores e estudantes (Crianças) do 1º ao 5º ano

DIAS DA SEMANA
De segunda à sexta-feira

do ensino fundamental das escolas

municipais da cidade de Boa Vista-RR.
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 horas
CARGA HORÁRIA TOTAL: 240 horas
LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO; Escolas Municipais de Boa Vista-RR
OBJETIVO DO PROJETO: Contribui para a melhoria da saúde básica, quanto à profilaxia da dengue, malária,

amebíase e giardíase por meio de palestras e outras atividades educativas, com professores e estudantes do ensino
fundamental I em Boa Vista-RR.
2 – INTRODUÇÃO

As endemias que iremos abordar são parasitoses muito comuns e de considerável importância
epidemiológica na área do estudo. Elas acometem um alto percentual na população do município do Cantá,
estado de Roraima, e são as seguintes: malária, dengue, amebíase e giardíase.
Essas parasitoses provocadas por falta de higiene e/ou, pela carência ou ineficiência de saneamento
básico, assolam determina região. Por este motivo sentimos a necessidade de sensibilizar e conscientizar
estudantes e professores da escola José Aureliano da Costa, sobre os riscos e conseqüências do contágio
dessas endemias eminentes, para isso foram realizadas várias atividades e ações para conscientização e
prevenção da população.
3 – DESENVOLVIMENTO

As parasitoses acometem um alto percentual da população humana, principalmente a comunidade
de baixa renda que geralmente residem em regiões co condições climáticas favoráveis à evolução e
propagação de certas endemias que afetam o desenvolvimento normal principalmente das crianças. Vários
fatores como a falta de higiene pessoal e a infestação de vetores também contribuem para a proliferação de
endemias, sentimos a necessidade de desenvolver um projeto voltado para conscientização e prevenção da
malária, dengue, amebíase e giardíase. Este trabalho teve como objetivo a conscientização de crianças na
faixa etária de 11 a 12 anos sobre as formas de profilaxia das endemias acima citadas. Para tanto, foram
realizadas palestras lúdicas, com distribuição de folders e uso de projetor de imagem além da aplicação de
questionários para estudantes e professores da escola José Aureliano da \costa, no município do Cantá em
Roraima, no mês de julho de 2015. As palestras, foram realizadas com 80 alunos das quatro turmas de 6º
ano, 4 professores e com a participação da gestora da referida escola. Com a realização deste trabalho,
percebemos que a população é pouco informada sobre essas doenças. O município do Cantá apresenta um
índice significante das endemias em questão, por este motivo pela participação dos alunos e pela solicitação
da escola de novas atividades para os demais alunos do ensino médio, consideramos muito oportuna a
realização das palestras. Esperamos que os alunos e professores sejam multiplicadores dessas ações,
contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
3.1 - PONTOS POSITIVOS, NEGATIVOS E SUGESTÕES
Foi muito gratificante poder passar nossos conhecimentos a alunos carentes e professores das comunidades do CantáRR, pontos negativos foram às dificuldades de trabalhar com as escola municipais de Boa Vista-RR.
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Boa Vista-RR, 14 de Dezembro de 2015.

Elayne da Silva Melo
Assinatura do(a) bolsista 1

Lucélia de Souza Baima
Assinatura do(a) bolsista 2

Udine Garcia Benedetti
Orientador do Projeto de Extensão
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