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O Ae. aegypti é uma espécie cosmopolita e sua distribuição e frequência estão 
associadas a ambientes alterados pelo homem, condição que o caracteriza 
essencialmente como um mosquito do domicílio humano. O adensamento 
populacional, o aumento de detritos urbanos, moradias com ausência de 
infraestrutura de saneamento, e alta mobilidade da população são fatores que 
favorecem a presença do mosquito no eixo urbano. A ação objetivou conscientizar 
a população a respeito dos cuidados, prevenção, proliferação do mosquito e 
agravos da arbovirose Zika. Para envolver a sociedade no combate ao mosquito, 
professores e alunos, ligados à Fanor Devry, realizaram uma mobilização 
incentivando a população a participar da prevenção e eliminação do vetor. O 
Ministério da Saúde, solicitou aos profissionais que realizassem atividades de 
educação em saúde e conscientização da população ao combate ao vertor. Para 
tal, foram desenvolvidas ações de enfrentamento de uma epidemia de Zika no 
Município de Fortaleza com a participação de alunos e professores da Devry 
Brasil. Os alunos promoveram uma ação no Mercado dos Peixes em Fortaleza, 
localizado na Av. Beira Mar, abordando os meios de prevenção com foco no 
controle ambiental. Muitos relataram que já haviam contraído zyka e  
demonstraram preocupação com o fato.  A maioria afirmou seguir as orientações 
de prevenção corretamente. Em contrapartida, alguns afirmaram conhecer os 
meios de prevenção, mas não seguiam a risca. Abordaram também os cuidados 
em casa, e a conscientização de todos, pois segundo eles não adianta um fazer 
se o seu vizinho não faz.. Em um contexto geral, todos abordaram a  importância 
da ação para está sempre lembrando e orientando a população e parabenizaram 
os acadêmicos pela iniciativa. Face ao cenário epidemiológico apresentado todos 
os anos em nosso país, torna-se necessário qualificar os alunos para serem 
multiplicadores. Para tal, foram desenvolvidas ações de enfrentamento de uma 
epidemia de Zika no Município de Fortaleza com a participação de alunos e 
professores da Devry Brasil. 
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