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A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. No Brasil, 
foi identificada pela primeira vez em 1986. Estima-se que 50 milhões de infecções 
por dengue ocorram anualmente no mundo. A Febre Chikungunya é uma doença 
transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. No Brasil, a 
circulação do vírus foi identificada pela primeira vez em 2014. Chikungunya significa 
"aqueles que se dobram" em swahili, um dos idiomas da Tanzânia. Refere-se à 
aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia 
documentada, na Tanzânia, localizada no leste da África, entre 1952 e 1953. O Zika 
é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti e identificado pela primeira vez no Brasil 
em abril de 2015. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem 
de sua identificação em 1947, após detecção em macacos sentinelas para 
monitoramento da febre amarela, na floresta Zika, em Uganda.  O trabalho objetivou 
relatar a experiência dos participantes sobre o tema relacionado, e a percepção dos 
acadêmicos sobre a ação educativa. Ação foi desenvolvida na FANOR- Faculdade 
do Nordeste, localizada na cidade de Fortaleza do estado do Ceará, pelo grupo de 
pesquisa: Saúde do adulto, da Universidade FANOR- DEVRY. Observou que a 
maioria dos estudantes estão familiarizados com a Dengue, sendo que desconhece 
a Zica como uma patologia também transmitida pelo mesmo vetor. Assim observa-
se que, a ação que se aponta nos princípios da Educação em Saúde como 
mecanismo de conscientização das pessoas, atingiu seus propósitos, induzindo os 
alunos a pensar sobre os determinantes sociais dessas doenças, do compromisso 
dos profissionais de saúde no trabalho de divulgação de informações sobre 
Dengue, Zika e Chikungunya bem como seus embates sobre várias perspectivas 
da vida cotidiana.  
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