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Diante das epidemias causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, isto é, Dengue, 
Zika Vírus e Chikungunya, nota-se a necessidade de mudanças de hábitos da 
população, sendo a educação a melhor maneira de alcança-la. Objetivo: A 
atividade extensionista realizada por acadêmicos de medicina, visou 
proporcionar orientações à comunidade cadastrada na Unidade Saúde da 
Família São Francisco de Paula, na cidade de Maceió/AL. Metodologia: Através 
de palestras e exposição de banners e faixas, foram abordados os principais 
sintomas, características e tratamento das doenças, bem como, a orientação 
acerca da prevenção e combate do vetor, ao final, foram esclarecidas as dúvidas 
a respeito da temática. Resultados e Discussão: Sendo este um projeto 
educativo, o principal resultado a ser alcançado, foi a orientação, o 
esclarecimento e a conscientização das pessoas na eliminação dos criadouros 
do mosquito Aedes Aegypti, para que essas, coloquem em prática os 
conhecimentos aprendidos e dessa forma, participe ativamente da campanha de 
mobilização contra as epidemias. É esperado que o ganho de conhecimento seja 
desenvolvido na prática, a fim de ocorrer mudanças nos hábitos desta 
população, pois é de suma importância a compreensão do seu papel 
fundamental na prevenção de agravos e na promoção da saúde. Destaca-se o 
relevante número de participantes que expuseram dúvidas e/ou não sabiam 
discorrer sobre as principais causas e efeitos do tema abordado. Além disso, foi 
possível compreender na prática, o quão é importante ter a oportunidade de 
atuar em um projeto de extensão, uma vez que este se torna enriquecedor tanto 
para os discentes, quanto para a comunidade.  
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