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As estratégias de controle das doenças Dengue, Zika e Febre chikungunya 
podem atingir diferentes resultados devido ao grau de conhecimento científico 
que se tenha, dos recursos tecnológicos disponíveis e das condições 
socioeconômicas e políticas existentes. Umas dessas medidas é o controle do 
principal vetor, o Aedes aegypti, com a eliminação dos possíveis criadouros. 
Nesse sentido o Grupo Integrado de Ações Contra Dengue (GIAD) vem 
promovendo atividades educativas, com o intuito de conscientizar a população 
sobre a importância de ações no combate ao Ae. Aegypti. Com o propósito de 
alcançar um grande número de pessoas, ações integradas com outros setores 
estão sendo parte do planejamento e atividade do GIAD. Dentre essas ações, 
foi à participação do “54º Balanço Geral nos Bairros’, um projeto desenvolvido 
por uma emissora de TV, cujo objetivo principal é a realização de diversas 
atividades em saúde, educação e lazer em bairros da região metropolitana de 
Goiânia. Neste evento foi realizada uma exposição, pelos bolsistas integrantes 
do GIAD, do ciclo vivo do Ae. Aegypti, maquetes educativas e material 
informativo de prevenção destacando a importância de monitorar suas 
residências para que não se tornem potenciais criadouros do mosquito. Ao final 
da explicação e exposição, o qual o público que visitou o stand do GIAD foi 
convidado a participar, depositando uma das cédulas em uma das três urnas 
nomeadas de: bom; regular e ruim. De um total de 120 respostas, 110 foram 
avaliadas como muita satisfatória, sete como satisfatória e três não satisfatória. 
Esses resultados evidenciam que a proposta atingiu o esperado, expondo de 
forma clara e interativa o conteúdo proposto. Fica evidente que, fortalecer 
ações e medidas que buscam integrar os diversos setores da sociedade e 
ainda valorizar a atuação de grupos da população, são de grande relevância 
no âmbito nacional, pois contribuem para amenizar o cenário de preocupação 
no qual o Brasil se encontra.  
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