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NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO – NUPE/FAME

REGISTRO DE PROJETO
PROPONENTE

Nome: Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
PROJETO

Título: Projeto de Extensão “Combate a Dengue”.
Área temática principal: Saúde Pública.
Área temática afim: Educação.
Linha de extensão: Saúde Humana.
Grande área do conhecimento: Ciências da Saúde.
Palavras-chave: Educação em Saúde. Saúde Pública. Dengue.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Apresentação e Justificativa:
De acordo com o Censo Populacional 2010, o município de Barbacena, MG tem uma
população de 126.325 habitantes. Os órgãos de saúde carecem de dados epidemiológicos do
Município. Nesse sentido, a proposta é fazer um diagnóstico da dengue nos bairros de Barbacena,
com aplicação de questionário misto, composto de duas etapas: o primeiro rol de perguntas
refere-se ao conhecimento do cidadão sobre a patologia; e a segunda, se o morador permitir, o
aluno fará uma inspeção na residência a fim de fazer uma comparação entre as respostas dadas e
a real condição da residência.
Os alunos desenvolverão esse trabalho na Disciplina de Políticas Públicas e Sistema de
Saúde, pertencente ao 1º período de curso da Faculdade de Medicina de Barbacena –
FAME/FUNJOB e o mesmo será contínuo para as futuras turmas ingressantes na Instituição.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Objetivos Gerais:

•

Fomentar o desenvolvimento de ações educativas para a mudança de comportamento e a
adoção de práticas para a manutenção do ambiente domiciliar preservado da infestação
por Aedes aegypti;

•

Conscientizar a remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em
criadouros de mosquitos.

Objetivo Específico:

•

Levantar dados a respeito da dengue no que tange à educação da população quanto aos
sintomas e prevenção;

METODOLOGIA DE TRABALHO

Os alunos se organizarão em grupos de 04 (quatro) integrantes, irão in loco para aplicar
o questionário nos bairros previamente selecionados. Por conseguinte, eles farão uma inspeção na
residência (se autorizado pelo morador). Assim, será possível identificar as respostas dadas pelo
morador com a condição real de sua residência no que tange à potencialidade ou não do mosquito
naquela residência.
Os dados serão compilados e divulgados.
CUSTOS

Fôlderes explicativos sobre a dengue.

FORMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Avaliação com visita semestral nos mesmos bairros da 1º visita.
Relatório ao final do semestre.

PÚBLICO-ALVO
Comunidade de Barbacena, MG, com foco nos respectivos bairros:

Andaraí; Boa Morte; Boa Vista; Bom Pastor; Caminho Novo; Campo; Carmo; Funcionários;
Ibiapaba; Jardim; Pontilhão; Santa Cecília; Santo Antônio; São Geraldo; São José; São Sebastião
e Vilela.
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MEMBROS DA EQUIPE

Acadêmicos do 1º período de Curso de Medicina da FAME/FUNJOB devidamente matriculados.
PROFISSIONAIS COLABORADORES

•

Fernanda Batista e Silva

PLANO DE ATIVIDADES PREVISTAS
Cada grupo terá seu cronograma próprio.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Critérios para emissão de certificado (como atividade de extensão):


O Projeto tem duração semestral.



Os alunos que cumprirem a carga horária discriminada abaixo receberão o certificado final com
120 horas.

Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPE/FAME-FUNJOBE

Marco Aurélio Bernardes
Coordenador do Projeto de Extensão

Prof. Mauro Eduardo Jurno
Coordenador do NUPE

Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
Diretor FAME/FUNJOB

Prof. Benedito de Oliveira Veiga
Coordenador FAME/FUNJOB

Barbacena, 02 de outubro de 2014.
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