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CANÇADO, MSM. Atuação dos Representantes do Comitê Estadual de 
Mobilização contra Dengue de Goiás nas Ações de Prevenção [Dissertação] 
Goiânia (GO): Mestrado Profissional Convênio Universidade Federal de Goiás, 
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva e Secretaria de Estado da Saúde 
(UFG/NESC/SES-GO) Goiânia; 2014. 
 

RESUMO 
 

O Comitê Estadual de Mobilização contra a Dengue foi criado no Estado de Goiás, 
em 2011, com o propósito de fortalecer as ações de promoção, prevenção e 
controle. O presente estudo teve como objetivo compreender o papel dos 
representantes do Comitê Estadual de Mobilização contra Dengue de Goiás nas 
ações de prevenção e controle. Foi realizado estudo descritivo analítico transversal, 
no período de agosto de 2012 a agosto de 2014. Os dados foram coletados por meio 
de um questionário, composto por questões objetivas e discursivas, as quais 
investigaram sobre o perfil sociodemográfico dos representantes, ações realizadas 
de prevenção e controle da dengue, e percepções sobre a educação em saúde para 
prevenção e controle da doença. Um total de 84 representantes de Instituições 
público-privadas integrantes do Comitê Estadual de Mobilização Contra Dengue de 
Goiás receberam o questionário e 44 (52,38%) o devolveram respondido. A análise 
dos dados quantitativos foi realizada utilizando-se o software IBM SPSS 20 e dos 
dados qualitativos por meio da Análise de Conteúdo, com auxílio do software 
webQDA. Em relação ao perfil dos participantes, 18 (41%) pertenciam à faixa etária 
compreendida entre 46 e 55 anos, 33 (75%) tinham formação superior e a maioria 
(75%) pertencia a Instituições públicas da Região de Saúde Central. Sobre as ações 
de prevenção e controle da dengue, os resultados apontaram atividades realizadas 
sob o enfoque da educação em saúde, vigilância e gestão. No que tange à 
percepção, os respondentes concordaram que a educação em saúde é 
extremamente importante para o combate à dengue. Percebeu-se que as ações 
educativas desenvolvidas precisam ser reestruturadas e planejadas de forma a 
promover uma relação dialógica e democrática entre educador e educando. Faz-se 
necessário estimular a integração entre os representantes do Comitê, fortalecendo a 
atuação deste. Este estudo fornece subsídios para a produção de conhecimento na 
elaboração de notas técnicas para a educação em saúde para prevenção e controle 
da dengue, e para o redirecionamento de ações integradas e permanentes com a 
Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. 
 
Palavras-Chaves: prevenção e controle, educação em saúde, dengue, comitê de 
profissionais. 
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ABSTRACT 

 
The State Committee for mobilization against dengue was created in the state of 
Goiás, in 2011, with the purpose of strengthening actions of promotion, prevention 
and control. The present study aimed to understand the role of representatives of the 
State Committee for Mobilization Against Dengue of Goiás in the actions of 
prevention and control of dengue. A cross-sectional descriptive analytical study was 
carried out in the period from August 2012 to August 2014. Data were collected 
through a questionnaire composed of objective and discursive questions, which 
investigated about the socio-demographic profile of representatives, actions taken for 
dengue prevention and control, and perceptions about health education for the 
prevention and control of the disease. In total, 84 representatives of public-private 
institutions members of the State Committee Mobilization against Dengue of Goiás 
received the questionnaire, but only 44 (52.38%) returned answered. The IBM SPSS 
20 software was used for quantitative data analysis, and qualitative data analysis was 
performed by means of content analysis with the webQDA software. Regarding the 
profile of participants, 18 (41%) were in the age group between 46 and 55 years, 33 
(75%) had higher education e and the majority (75%) were from Institutions located in 
the Region of Central Health. In relation to the actions of prevention and control of 
dengue, the results showed that activities were carried out with focus on health 
education, surveillance and management. When it comes to perception, the 
respondents agreed that health education is extremely important to combat dengue. 
It was found that the educational actions developed, must be restructured and 
planned in order to promote a dialogical and democratic relationship between 
educators and students. Furthermore, it is necessary to stimulate the integration 
among the representatives of the Committee, strengthening its operation. This study 
has contributed to develop integrated and permanent actions with the State Health 
Department of Goiás, and also has subsidies for producing knowledge in the 
preparation of technical notes on the topic of health education for the prevention and 
control of dengue. 
 
Keywords: prevention and control, health education, dengue, committee of 
professionals. 
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APRESENTAÇÃO 

Graduei-me em Farmácia (2004) na Universidade Federal de Goiás (UFG) e, em 

2008, aprovada em concurso público para farmacêutica, ingressei na Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia. Desde então, a minha experiência profissional se 

aprimorou tanto na assistência quanto na gestão dos serviços públicos de saúde.  

O anseio pela qualificação profissional e o interesse na Saúde Coletiva motivaram-

me a participar do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva Nível Mestrado Profissional da UFG, do qual, atualmente, sou discente. O 

programa de pós-graduação possui aplicabilidade prática voltada para a gestão dos 

sistemas e serviços públicos de saúde, possuindo a vigilância como uma de suas 

linhas de pesquisa. 

A linha de ensino da vigilância foi escolhida para nortear a elaboração deste 

trabalho, com destaque para a prevenção e o controle da dengue. Meu interesse por 

esse tema surgiu diante das dificuldades encontradas em relação à mobilização e ao 

controle do Aedes aegypti. Observei o alto investimento do Estado em ações e 

programas de combate ao vetor, todavia, essas medidas não surtiram os efeitos 

esperados: redução dos criadouros e da morbimortalidade da doença. 

Este paradoxo aparente subsidia inúmeras reflexões, sobretudo discussões acerca 

de métodos mais eficazes para a prevenção da dengue. Esses métodos referem-se 

ao investimento permanente em ações de vigilância em saúde com ênfase na 

educação, de forma a promover mudanças contínuas e duradouras. 

Resolvi propor um estudo que pudesse colaborar com um controle mais resolutivo 

da dengue. Nessa perspectiva, procurei compreender o papel dos representantes do 

Comitê Estadual de Mobilização Contra Dengue de Goiás nas ações de prevenção, 

uma vez que este possui as atribuições de planejar, articular a educação em saúde e 

mobilizar a comunidade para o combate à dengue em todo o Estado. 

A participação em reuniões do Comitê, fez-me perceber que dentro do universo da 

vigilância, a educação em saúde seria a estratégia mais eficaz para implementar e 

fortalecer a sua atuação enquanto fórum de discussões e de planejamento. 

Este estudo poderá colaborar no sentido de nortear ações de planejamento e a 

execução de medidas mais resolutivas e duradouras para o combate da endemia em 

Goiás. 

 



 

 

 

 

Esta pesquisa tem foco na vigilância com destaque para a educação em saúde, daí 

a sua aplicabilidade prática, uma vez que defende a ideia de que o sucesso da 

prevenção e controle da dengue está intrinsecamente relacionado às práticas 

educativas participativas e democráticas, sensíveis ao conhecimento e à cultura 

popular, bem como promotoras de espaços de diálogo entre educador e educando. 

O presente estudo seguiu as normas internas do Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva Nível Mestrado Profissional da UFG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, 2012), disponível na homepage (www.pos-saudecoletiva.prpg.ufg.br), e a 

seção Resultados foi dividida em duas partes, sendo a primeira, um artigo sobre a 

percepção dos representantes do Comitê Estadual de Goiás de Mobilização Contra 

Dengue nas ações de educação em saúde para prevenção, e a segunda, um estudo 

do perfil dos representantes do Comitê e o seu papel nas ações de prevenção.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

A Dengue constitui-se em um dos principais problemas de saúde pública no mundo, 

estimando-se que cerca de 500 mil pessoas com a forma grave necessitem de 

hospitalização a cada ano, sendo uma grande proporção composta por crianças 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013).  

Estima-se que ocorram, anualmente, em torno de 50 a 100 milhões de novas 

infecções em mais de 100 países endêmicos para dengue, as quais se originam, 

principalmente, de regiões da Ásia, do Pacífico, das Américas, da África e do Caribe 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013).  

Em 2014, o Brasil registrou até a semana epidemiológica nº 40 (28/09/14 a 04/10/14) 

543.600 casos prováveis de dengue, com destaque para a região Centro-Oeste que 

ficou em segundo lugar, totalizando em torno de 107 mil casos da doença, sendo 

que destes, a maioria (86.189 casos) foi notificada no Estado de Goiás (BRASIL, 

2014a). 

Os métodos de prevenção e controle da dengue preconizados no país contemplam a 

assistência, a vigilância epidemiológica, o controle vetorial e a comunicação e 

mobilização (BRASIL, 2009a). Todavia, faz-se necessário fomentar o componente 

da comunicação e da mobilização por meio da educação em saúde, uma vez que 

tem se observado no Brasil uma expansão geográfica da infestação do vetor e a 

circulação progressiva e intensa do vírus, com registro de grandes epidemias e de 

transmissão endêmica em diferentes centros urbanos (JERONIMO; NASCIMENTO; 

BALBINO, 2012).  

Jeronino, Nascimento e Balbino (2012) ressaltaram que pouco se observa a 

preocupação com a contaminação do meio ambiente devido à aspersão 

aeroespacial de inseticida utilizado para a eliminação do mosquito transmissor da 

dengue. Defendem, portanto, técnicas alinhadas às práticas de prevenção à 

poluição. 

Não obstante, o estudo de Espinoza-Gómez, Hernández-Suárez e Coll-Cárdenas 

(2002) revelou, que os domicílios que receberam apenas campanhas educativas, 

apresentaram maior redução na infestação pelo Aedes aegypti quando comparado 

àqueles que só receberam pulverização de malation e aos que receberam tanto a 

educação quanto a pulverização.  
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Estas pesquisas corroboram com a ideia de que investir em métodos preventivos em 

detrimento do combate torna mais resolutivo e duradouro o controle da dengue, além 

de minimizar o uso de inseticidas (LIMA et al., 2009).O uso indiscriminado desses 

produtos químicos pelos municípios ocasionam a poluição do meio ambiente e a 

intoxicação em longo prazo dos trabalhadores que os manuseiam diariamente (LIMA 

et al., 2009).  

Nessa perspectiva, a vigilância sob o enfoque da educação em saúde apresenta-se 

bastante promissora no que se refere à prevenção e ao controle de endemias 

importantes como a dengue. A vigilância compreende ações de proteção, promoção 

da saúde da população, prevenção e controle das doenças e agravos às quais se 

destinam a conter riscos e a estabelecer um canal contínuo de comunicação entre 

profissional de saúde e comunidade, que resultam em formação de habilidades 

pessoais e mudanças nos hábitos de vida das pessoas (BRASIL, 2010). 

O planejamento de ações de prevenção e controle do Aedes aegypti sob as 

diretrizes da vigilância em saúde deve ser prioridade, pois contempla os princípios 

da integralidade da atenção, associando diversas tecnologias para intervir sobre a 

realidade da saúde e superar a visão isolada e fragmentada com que as políticas 

são formuladas (BRASIL, 2010). 

A Educação em Saúde tem papel primordial no campo da vigilância, uma vez que 

desencadeia reflexão crítica e colabora com planejamento de ações preventivas. As 

práticas educativas contribuem para a conscientização das pessoas e as deixa aptas 

a encontrar a melhor maneira de cuidar da saúde individual e coletiva (AL-

MUHANDIS; HUNTER, 2011).  

Os processos educativos na saúde estabelecem uma relação dialógica com a 

comunidade e valorizam o saber popular. Esse reconhecimento é fundamental na 

construção de programas e de estratégias voltadas para a saúde pública, uma vez 

que a educação não deve existir apenas para solucionar processos patológicos, mas 

também promover saúde (MENDONÇA, 2012). 

É importante salientar, também, que a educação em saúde não deve se restringir a 

iniciativas que visem apenas informar a população. Devem ir muito além, integrando 

os valores, costumes, modelos e símbolos sociais os quais influenciam e, na maioria 
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das vezes, determinam comportamentos e hábitos das pessoas (MENDONÇA, 

2012). 

Nesse contexto, o Governo de Goiás instituiu o Comitê Estadual de Mobilização 

Contra a Dengue, com base no Decreto N° 7223, de 21 de fevereiro de 2011 

(GOIÁS, 2011). Ele é composto por representantes do poder público e da sociedade 

civil de Goiás, e uma de suas finalidades é a integração de ações de promoção, 

prevenção e controle da dengue, desenvolvidas por todos os segmentos da 

sociedade goiana (GOIÁS, 2011). 

Embora o Comitê apresente-se como espaço favorável para a discussão e o 

planejamento de ações educativas para o controle da dengue, nem sempre 

consegue realizar na prática, o que é preconizado (GOIÁS, 2011). Diante disso, 

investigar a percepção sobre educação em saúde, bem como a forma de atuação de 

seus membros, poderá contribuir para a reformulação de estratégias adotadas pelo 

Comitê, para o redirecionamento de ações e o fortalecimento da educação em saúde 

como medida prioritária para a prevenção da dengue na região centro-oeste.  

Essa possibilidade da vigilância em saúde constituir-se como resposta social 

organizada e o reconhecimento do potencial do Comitê Estadual de Goiás de 

Mobilização Contra Dengue para a mobilização de diversos atores em diferentes 

instâncias, para o combate à mesma, são aspectos relevantes que nortearam a 

delimitação do objeto de estudo desta pesquisa: a atuação dos representantes do 

Comitê nas ações de vigilância em saúde para prevenção e controle da dengue. 

O presente estudo orienta-se pelos seguintes questionamentos: Quem são os 

participantes do Comitê Estadual de Mobilização Contra Dengue de Goiás? Os 

participantes do Comitê atuam nas ações de prevenção da dengue? Como atuam 

nas ações de prevenção e controle da dengue? Possuem compreensão sobre 

educação em saúde para prevenção da dengue? 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

Nos últimos quatro anos, registraram-se em Goiás mais de 400 mil casos de dengue, 

com aproximadamente 25 mil internações e 356 óbitos (BRASIL, 2014b; GOIÁS, 

2014a). 

Atualmente, há circulação simultânea dos quatro sorotipos da dengue (DENV-1, 

DENV-2, DENV-3 e DENV-4) o que tem resultado no aumento das formas graves e 

no alto coeficiente de letalidade da doença (GOIÁS, 2014a). 

Em virtude disso, a gestão dos serviços públicos de saúde de Goiás gasta mais com 

internações e tratamento, onerando os cofres públicos e sobrecarregando as 

unidades de urgência e emergência, que tem seus leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) ocupados por pacientes acometidos por uma doença que pode ser 

evitada (SANTOS, 2013). 

Estudos têm estimado custos de programas de controle da dengue e observaram-se 

gastos mais expressivos na vigilância do Aedes aegypti e na assistência hospitalar 

aos doentes (TALIBERTI; ZUCCHI, 2010; HALASA; SHEPARD; ZENG, 2012; 

SHEPARD; UNDURRAGA; HALASA, 2013; SANTOS, 2013). 

Apesar do combate ao vetor ainda ser a principal medida de controle da doença, é 

preciso redirecionar os investimentos e fortalecer as ações e programas de 

prevenção. Sendo assim, este trabalho poderá contribuir para nortear as ações tanto 

da gestão dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto do Comitê 

Estadual de Goiás de Mobilização Contra Dengue no que tange a formação de 

grupos de trabalho, a integração academia-serviço, o planejamento, o investimento 

na mobilização social e o fortalecimento da educação em saúde para a prevenção 

da doença em todo o Estado. 

Portanto, a sua aplicabilidade está em investir em ações de prevenção da dengue 

como alternativa mais viável e econômica para contribuir na racionalização dos 

custos dos serviços públicos de saúde, na diminuição da evolução da doença para 

as formas graves e na conscientização da comunidade a respeito de sua 

responsabilidade social. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Compreender o papel dos representantes do Comitê Estadual de Mobilização Contra 

Dengue de Goiás nas ações de prevenção e controle da dengue. 

3.2 Específicos 

  Descrever o perfil sociodemográfico dos representantes do Comitê Estadual 

de Mobilização Contra Dengue de Goiás; 

 Fazer um levantamento das ações de prevenção e controle realizadas pelos 

representantes do Comitê Estadual de Mobilização Contra Dengue de Goiás no 

período de 2011 a 2013; 

 Identificar a percepção dos representantes do Comitê Estadual de 

Mobilização Contra Dengue de Goiás relacionada à educação em saúde para a 

prevenção e o controle da dengue. 
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4REFERENCIALTEÓRICO 

4.1 Breve Histórico da Dengue 

4.1.1 Dengue no Mundo e no Brasil 

O mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti, é originário do Egito, na África, e 

espalhou-se pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta a partir do século XVI, 

período das Grandes Navegações. Admite-se que o vetor foi introduzido no Novo 

Mundo, no período colonial, por meio de navios que traficavam escravos (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2009). 

Há relatos da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) mostrando que uma 

das primeiras epidemias de dengue no continente americano ocorreu no Peru, no 

início do século XIX, com surtos posteriores no Caribe, Estados Unidos, Colômbia e 

Venezuela (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009, 2013). 

Considerada problema de saúde pública, a dengue é endêmica em mais de 100 

países na África, nas Américas, no Leste do Mediterrâneo, no Sudeste Asiático e no 

Oeste do Pacífico (Figura 1). E apesar da maioria dos casos ocorrerem no Sudeste 

Asiático e no Oeste do Pacífico, há um crescente aumento nas Américas (Figura 2) 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013; CENTERS FOR DISEASE CONTROL 

AND PREVENTION, 2014).  

 

Figura 1: Distribuição de áreas de risco de transmissão de dengue no mundo, 2014. 
Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2014. 
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Figura 2: Distribuição dos sorotipos do vírus da dengue nas Américas, 1990-2013 
Fonte: Pan American Health Organization (PAHO), 2014 

 

A re-emergência e o aumento da dengue nas Américas nesses últimos 50 anos, 

principalmente na América Latina, deve-se a fatores sociopolíticos e ambientais 

importantes, como a urbanização sem infraestrutura, o clima e a má gestão dos 

recursos financeiros. O impacto da urbanização é mais significativo nessa região, 

onde os países tendem a ser menos desenvolvidos e a infraestrutura é insuficiente 

para atender a população crescente (TAPIA-CONYER; BETANCOURT-CRAVIOTO; 

MÉNDEZ-GALVÁN, 2012; TEIXEIRA et al., 2013).  

Além das Américas, houve registros de casos de dengue, principalmente 

importados, na França e Croácia em 2010 e em 2012, mais de 1800 foram 

registrados na Ilha da Madeira em Portugal. Atualmente, a maioria é de viajantes 

que retornaram com infecção contraída em destinos exóticos, principalmente, 

Tailândia, Indonésia e Brasil (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013; WILDER-

SMITH et al., 2014).  

Em Portugal, a Rede de Vigilância de Vetores (REVIVE) tem funcionado, desde 

2008, sob a custódia do Ministério da Saúde português, e responsabiliza-se pela 
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vigilância nacional de mosquitos hematófagos, principalmente o Aedes aegypti. O 

REVIVE tem sido responsável pela criação e implementação de diretrizes para a 

vigilância de vetores de doenças com alto impacto na saúde pública, como a dengue 

(OSÓRIO et al., 2014). 

No Brasil, os primeiros casos de dengue ocorreram em Boa Vista (Roraima), em 

1981, e no Estado do Rio de Janeiro, em 1986, causado pelo sorotipo DENV-1 do 

vírus (TEIXEIRA, 2009).  

No Município do Rio de Janeiro, a epidemia teve início em abril de 1986 e encerrou o 

ano com um total de 12.480 casos notificados. Apesar da intensificação das medidas 

de controle vetorial e da vigilância epidemiológica, houve a expansão do vírus 

DENV- 2 para os estados de Alagoas, em junho de 1986 e Ceará, em setembro de 

1986. Já em 1987, foram notificados pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro aproximadamente 38 mil casos de dengue (CLARO; ROSA; TOMASSINI, 

2004).  

Em Goiás, o vetor da dengue introduziu-se, pela primeira vez, em 1987 no sul do 

estado. Em 1990 e 1991, durante nova epidemia, com a inclusão do DENV-2, 

notificaram-se quase dois mil casos de dengue hemorrágica, totalizando 24 óbitos. 

Em 1990, expandiram-se para Goiânia quando foi isolado o sorotipo DENV-1. Em 

1994, foram notificados aproximadamente 3500 casos de dengue clássica, sendo 

98% ocorridos em Goiânia (GONÇALVES et al., 2012). 

Em 1996, o Ministério da Saúde (MS) decidiu rever os mecanismos de combate à 

dengue e instituiu o Plano de Erradicação do Aedes aegypti (PEA), investindo mais 

de um bilhão de reais na capacitação de pessoal e compra de equipamentos e 

veículos (BRASIL, 1996). 

A implantação do PEA transformou o modelo de gestão centralizada e verticalizada 

de combate à dengue num modelo de ações descentralizadas na área de controle 

de endemias, com repasse de recursos federais diretamente a estados e municípios 

(BRAGA; VALLE, 2007). Contudo, o aumento no número de casos e o avanço da 

infestação vetorial demonstravam o iminente fracasso do programa, pois áreas 

importantes deixaram de ser fortalecidas: saneamento, educação e recursos 

humanos (BRAGA; VALLE, 2007). 
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Apesar da falta de êxito do PEA, o modelo proposto multissetorial e descentralizado 

influenciou, em 1998, a descentralização das ações de controle da dengue da 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para as secretarias estaduais 

(BRASIL,1996). 

Ao final do ano 2000, foi isolado, no Rio de Janeiro e em Roraima, o DENV-3 do 

vírus, considerado o mais agressivo. Entre o período de 2000 a 2010, a incidência 

de dengue no Brasil aumentou significativamente, totalizando cerca de um milhão de 

casos (TEIXEIRA et al., 2013). 

Em 2001, o estado do Rio de Janeiro foi atingido por mais uma grande epidemia, 

que atingiu níveis de incidência alarmantes no verão de 2002, estendendo-se a 

outras regiões e ocasionando mais de 30 mortes por dengue hemorrágica (BRAGA; 

VALLE, 2007). 

Em 2001, diante da tendência de aumento da incidência e introdução de um novo 

sorotipo (DENV - 3), que prenunciava um elevado risco de epidemias e de aumento 

nos casos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), o MS, em parceria com a 

OPAS, realizou um seminário internacional para avaliar as ações desenvolvidas e 

discutir a adoção de programas mais eficazes contra a doença (BRASIL, 2001). 

Como resultado, o MS concebeu o Plano de Intensificação das Ações de Controle da 

Dengue (PIACD) fundamentado em três pressupostos básicos: universalidade 

regional, sincronismo e continuidade das ações (BRASIL, 2001). 

O PIACD tinha como meta diminuir os casos da doença em 50% e a letalidade por 

febre hemorrágica a menos de 1%. Além disso, visava reduzir a infestação predial 

pelo mosquito a menos de 1% em 25% dos 657 municípios de maior risco (BRASIL, 

2001). 

O PEA e o PIACD, apesar de terem fortalecido o combate ao mosquito através de 

ações em todas as instâncias governamentais, mostraram-se incapazes de 

responder à complexidade epidemiológica da dengue (BRASIL,1996, 2001).Frente a 

este aumento iminente e ciente de que a responsabilidade das ações de combate à 

dengue deveria ser também dos estados e municípios, o MS instituiu, em 2002, o 

Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), com o objetivo de intensificar as 

medidas de controle e prevenção em 657 municípios prioritários, considerados de 

alto risco para a transmissão da doença (BRASIL, 2002).  
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O PNCD previa a sua implantação através de 10 componentes: 1) vigilância 

epidemiológica, 2) combate ao vetor, 3) assistência aos pacientes, 4) integração com 

atenção básica, 5) ações de saneamento ambiental, 6) ações integradas de 

educação em saúde, comunicação e mobilização social, 7) capacitação em recursos 

humanos, 8) legislação, 9) sustentação político-social e 10) acompanhamento e 

avaliação do PNCD (BRASIL, 2002). 

Ferreira et al (2009) analisaram os indicadores de implantação e de 

operacionalização do PNCD utilizando o Diagdengue como ferramenta, que é um 

sistema de informações, criado em 2003 pela Secretaria de Vigilância em Saúde do 

MS, o qual permite acompanhar os indicadores de implantação do PNCD nos 

municípios prioritários através de indicadores de estrutura e processo. Ele é um 

banco de dados alimentado com as informações dos indicadores fornecidas 

trimestralmente pelos municípios (BRASIL, 2013a). 

Observou-se que municípios com baixo analfabetismo, alta coleta de lixo, alta 

proporção de instalações sanitárias resultaram numa boa classificação em relação 

ao Diagdengue (FERREIRA et al., 2009). 

Em 2007/2008, o vírus da dengue DENV-2 voltou a se manifestar no estado do Rio 

de Janeiro, resultando numa epidemia com sintomas clínicos mais severos e fatais, 

principalmente entre crianças e adolescentes (DAUMAS, 2013). 

No ano seguinte, em 2009, o MS em conjunto com o Conselho Nacional dos 

Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional dos Secretários Municipais 

de Saúde (CONASEMS) apresentaram as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e 

Controle de Epidemias de Dengue, as quais permitiram aos gestores dos serviços de 

saúde adequar seus planos estaduais, regionais, metropolitanos ou locais a fim de 

melhorar o enfrentamento do problema e reduzir o impacto da dengue sobre a saúde 

da população brasileira (BRASIL, 2009a). 

Este documento foi elaborado com o objetivo de evitar a ocorrência de óbitos por 

dengue, prevenir e controlar processos epidêmicos; e prevê a sua execução por 

meio dos seguintes componentes: assistência, vigilância epidemiológica, controle 

vetorial e comunicação e mobilização. Atualmente, as ações e programas de 

controle da dengue no Brasil, sobretudo em Goiás, são norteadas pelos 

componentes dessas diretrizes (BRASIL, 2009a). 
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Após dois anos da elaboração das diretrizes, em 2011, o sorotipo DENV-4 reemergiu 

no Brasil, intensificando o número de notificações de dengue com um registro de 

aproximadamente 800 mil casos e 191 óbitos por FHD (BRASIL, 2014b).  

Ao longo destes anos, tornou-se evidente a ocorrência contínua de dengue no país, 

intercalando-se com períodos de epidemia, geralmente associados à introdução de 

novos sorotipos em áreas anteriormente indenes e/ou alteração do sorotipo 

predominante (COSTA et al., 2011).   

Isto se justifica, principalmente, pelo clima tropical e o contexto socioeconômico, no 

qual se inserem a falta de saneamento básico em muitas regiões, a irregularidade na 

coleta de lixo, o abastecimento irregular de água, a distribuição desigual da renda, a 

baixa escolaridade, a intensa utilização de materiais não biodegradáveis e o 

aumento da densidade populacional em conjunto com a ineficácia das medidas de 

controle do Aedes aegypti (COSTA et al., 2011).   

Um estudo ecológico realizado no município do Rio de Janeiro por Almeida, 

Medronho e Valencia (2009) analisou a epidemia de dengue em relação ao contexto 

socioeconômico conforme áreas geográficas, cujas variáveis correlacionadas foram 

o saneamento ambiental, condições de renda e acesso a bens de consumo, 

escolaridade e adensamento populacional.  

O trabalho verificou que os bairros com baixa densidade populacional e 

infraestrutura básica precária ou ausente foram os mais atingidos pela incidência de 

dengue entre os anos de 2001 e 2002. Apesar de não se ter chegado a um 

consenso sobre quais variáveis exerceram maior influência no aumento dos casos 

da doença, ainda sim, o saneamento ambiental foi o que mais contribuiu (ALMEIDA; 

MEDRONHO; VALENCIA, 2009).  

Além do contexto socioeconômico, Resendes et al (2010) consideraram 

imprescindível o reconhecimento de áreas de risco de transmissão da dengue a fim 

de aprimorar ações de controle e vigilância, e propor melhorias estruturais que 

favoreçam a saúde da população do município. Concluiu-se que a análise das 

características demográficas aliada às condições sociais permitem a estratificação 

do espaço e o planejamento de ações mais efetivas para o controle da dengue.  

Há vários anos a classificação da dengue é criticada por profissionais porque não 

consegue captar todos os casos graves. Ademais, as mudanças na epidemiologia da 
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doença, especialmente o número crescente de casos entre adultos saudáveis e a 

expansão em países da Europa, ressaltou ainda mais essa falha (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012). 

Nesse contexto, a União Europeia financiou um estudo multicêntrico, entre 2009 e 

2013, que envolveu estudiosos de todas as regiões endêmicas do Mundo para 

coletar evidências sobre critérios de classificação de dengue em níveis de gravidade. 

Após consenso e aprovação, novos critérios para diagnóstico e classificação dos 

casos foram definidos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

Diante disso, o Brasil adotou, a partir de janeiro de 2014, ao invés das três 

classificações utilizadas – dengue clássica, dengue com complicações e dengue 

hemorrágica – as seguintes opções: dengue, dengue com sinais de alarme e dengue 

grave (SINAN, 2014). 

4.1.2 Dengue no Estado de Goiás 

Desde a introdução do vetor Aedes aegypti no Estado, em 1987, houve a dispersão 

e a propagação da dengue nos anos que se seguiram. Esta situação relaciona-se ao 

fato de o Estado de Goiás localizar-se na região central do Brasil, transformando-o 

numa importante rota comercial e com intenso fluxo de pessoas (MACIEL; JÚNIOR; 

MARTELLI, 2008). 

No ano de 2002, foram registrados quase 30 mil casos de dengue, o maior número 

até então e aproximadamente 60% em Goiânia (GOIÁS, 2014a).No ano seguinte, a 

vigilância laboratorial detectou o DENV-3 atingindo quase 98% dos vírus isolados 

dos pacientes (GOIÁS, 2014a). 

Em 2006, foram notificados cerca de 30 mil casos, com sete óbitos por dengue 

hemorrágica e 17 por dengue com complicações, sendo que em 2007, houve uma 

redução para 15.689 (GOIÁS, 2014a). Em 2011, Goiás registrou seus primeiros 

casos de DENV-4, o que acarretou aumento no número de casos, totalizando 

durante o ano cerca de 300 mil casos, com 280 óbitos (GOIÁS, 2014a). 

Diante da gravidade, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) 

desenvolveu uma série de ações em parceria com outras entidades e instituições, 

dentre as quais se destacaram a atualização, o cumprimento do Plano Estadual de 
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Contingência para Dengue (PECD) e a implantação do Levantamento de Índice 

Rápido do Aedes aegypti (LIRa) (BRASIL, 2013b; GOIÁS, 2012).  

O LIRa é o mapeamento rápido dos índices de infestação por Aedes aegypti que 

identifica os criadouros predominantes e a situação de infestação do município de 

forma rápida, direcionando as ações de controle para as áreas mais críticas 

(BRASIL, 2013b). Sua realização no final do ano, em âmbito nacional, serviu para 

gerar informações oportunas às quais serão úteis para aumentar a eficácia do 

combate ao vetor da dengue (BRASIL, 2012a). 

A Portaria GM Nº 29, de 11 de julho de 2006, caracterizou como situação de 

iminente perigo à saúde pública a presença do mosquito transmissor da dengue em 

1% ou mais dos imóveis do município, da localidade ou do bairro (BRASIL, 2006a).  

O PECD de Goiás, elaborado para o biênio 2012-2013, definiu as ações de acordo 

com componentes específicos: vigilância, comunicação e mobilização, gestão e 

assistência. O atual cenário epidemiológico da doença no estado requer avaliação e 

adequação constante desse plano de contingência, em todos os componentes, 

principalmente na assistência, devido ao aumento das formas graves nos últimos 

anos, ao alto coeficiente de letalidade e a manutenção da transmissão em alguns 

municípios goianos, principalmente em Goiânia, durante o período de estiagem 

(GOIÁS, 2012).  

Em Goiás, os anos epidêmicos de destaque foram 2002, 2009, 2010 e 2013, nos 

quais ocorreram os maiores números de casos registrados de dengue com altas 

taxas de incidência da doença. A identificação da recirculação do sorotipo DENV-1, 

no ano de 2009, apontou para a possibilidade de ocorrência de epidemias em 

diversos municípios do estado (GOIÁS, 2012).  

O processo de regionalização no Estado de Goiás busca contemplar a lógica do 

planejamento integrado com ênfase nas noções de territorialidade, identificação de 

prioridades para intervenção, visando garantir o acesso dos cidadãos aos serviços 

de saúde com equidade, universalidade e integralidade (GOIÁS, 2013). 

Nessa perspectiva, o Estado está divido em 17 Regiões de Saúde (Figura 5) que 

compreende: 

Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 
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transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde (GOIÁS, 2013, p. 9). 

 

As Regiões de Saúde inserem-se no contexto da prevenção e do controle da 

dengue, pois, de acordo como o PNCD e as Diretrizes, todas as esferas 

governamentais possuem atribuições e responsabilidades claramente definidas. 

Sendo assim, não estão isentas de responsabilidades também no Comitê Estadual 

de Goiás de Mobilização Contra Dengue (BRASIL, 2009a; GOIÁS, 2013). 

4.2 Aspectos Históricos e Conceituais da Vigilância em Saúde no Mundo e no 

Brasil 

A preocupação com epidemias e o seu impacto na sociedade é bastante antiga, 

como a descrição da Praga de Atenas que ocorreu entre 430 a. C e dizimou cerca 

de um terço da população (BRASIL, 2007a). 

As práticas de isolamento das pessoas doentes eram muito comuns nessa época, 

pois não havia tratamentos específicos. Essas ações antecederam a quarentena que 

viria a ser utilizada a partir de 1384, em Veneza, para tentar impedir que a peste se 

disseminasse por toda a Europa. Naquele momento, instituiu-se, pela primeira vez, a 

notificação compulsória dessa doença e foram definidas medidas de isolamento para 

as pessoas, embarcações e mercadorias, surgindo a forma de vigilância sobre as 

pessoas doentes (BRASIL, 2007a). 

As atividades ligadas à vigilância sanitária surgiram no Mundo diante da 

necessidade de se conter a propagação de doenças transmissíveis. A ocorrência de 

epidemias nas cidades da Europa Ocidental, no fim da Idade Média, levou os 

governantes a adotar medidas mais drásticas de monitoramento das doenças 

contagiosas, sobretudo, em cemitérios e em áreas consideradas de alto risco 

(BRASIL, 2010). 

No século XVIII, em virtude da emergência do poder político da burguesia, 

ocorreram diversos tipos de intervenções estatais sobre a saúde das populações. 

Destacou-se, na Alemanha, a imposição de regras de higiene individual propostas 

pelo médico Johann Peter Frank. E na França, a preocupação com a construção de 

esgotos nas cidades (FARIA, 2007). 
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No final do século XIX houve uma reestruturação da vigilância sanitária impulsionada 

pelas descobertas no campo da bacteriologia nos períodos que incluem a I e a II 

Grandes Guerras. Com o advento destas, descobriram-se agentes etiológicos e 

modos de transmissão das doenças, permitindo a detecção dos primeiros sintomas e 

medidas de contenção (FARIA, 2007). 

No Brasil, o conceito de vigilância como instrumento de saúde pública surgiu no final 

do século XIX, durante a V Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em 

1975, na qual se propôs a criação de um Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica (SNVE) e de um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) no 

Brasil os quais permitissem a detecção do problema, a elaboração dos dados, a 

interpretação e distribuição dos resultados (BRASIL, 1975).  

E para cumprir esses propósitos, o documento defendia o conhecimento real dos 

problemas, as variações da conduta epidemiológica das doenças e dos fatores que 

as condicionavam (BRASIL, 1975).  

O SNVE e SNVS se desenvolveram durante o governo militar, e as decorrências 

deles podiam ser observadas pela maneira como esses sistemas se organizavam: 

ações centralizadas e fragmentadas. Essa influência autoritária do regime militar 

tornou o sistema de vigilância verticalizado e burocrático (FARIA, 2007). 

Durante a maior parte do século XX, o país estruturou as ações de vigilância, 

prevenção e controle das doenças transmissíveis como programas centralizados, 

através da formulação e execução realizadas diretamente pelo Governo Federal. O 

processo de descentralização só ocorreu com o surgimento do SUS, na década de 

90, no qual houve a inclusão das doenças e agravos não transmissíveis, bem como 

a unificação da vigilância epidemiológica a área de vigilância sanitária e de saúde do 

trabalhador (BRASIL, 2007a). 

A construção dessa proposta foi motivada pela necessidade de ampliação das ações 

da vigilância epidemiológica, no sentido de contemplar os problemas de saúde e as 

condições de vida na sua totalidade, uma vez que estas sempre estiveram voltadas 

para o controle do hospedeiro, agente etiológico e meio ambiente. Além disso, 

discutia-se, ao mesmo tempo, a necessidade de se reorganizar os serviços 

prestados pelo SUS (FARIA, 2007). 
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A partir deste período, algumas secretarias estaduais e municipais brasileiras 

passaram a utilizar a denominação “vigilância à saúde” ou “vigilância em saúde” para 

designar a nova estrutura organizacional do SNVE (BRASIL, 2007a). 

Em 2003, o MS extinguiu o Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI) e criou a 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Essa alteração na denominação 

correspondeu a uma importante mudança institucional, agrupando todas as ações de 

vigilância, prevenção e controle de doenças numa mesma estrutura e consolidando 

o processo de ampliação do objeto da vigilância (BRASIL, 2007a).  

Posteriormente, em 2009, o governo federal aprovou as diretrizes para execução e 

financiamento das ações de vigilância em saúde pela União, Estados e Municípios, 

por meio da Portaria GM N° 3252 de dezembro de 2009. Neste documento, o 

conceito de vigilância tornou-se mais amplo e complexo, uma vez que acrescentou, 

além da epidemiologia, a promoção e vigilância da situação da saúde, da saúde 

ambiental, do trabalhador e sanitária (BRASIL, 2009b).  

A Vigilância em Saúde compreende a análise e a observação permanentes da 

situação de saúde da população, articulando-se em ações que controlam tanto os 

determinantes, os riscos e os danos à mesma quanto à abordagem individual e 

coletiva. Pode ser a ferramenta para o enfrentamento de problemas e necessidades 

selecionadas, combinando saberes e tecnologias de diferentes campos de ação 

(BRASIL, 2010). 

A vigilância abrange ações de promoção, prevenção e controle de doenças e 

agravos à saúde e deve estar inserida em todos os níveis de atenção, sendo 

condição obrigatória para a construção da integralidade na atenção e para o alcance 

dos resultados, com o desenvolvimento de um processo de trabalho condizente com 

a realidade local, que preserve as especificidades dos setores e compartilhe suas 

tecnologias (BRASIL, 2010). 

4.2.1 Ações de Vigilância para Prevenção da Dengue 

As ações de vigilância são fundamentais para contribuir na diminuição do risco de 

epidemias por dengue. O resultado das intervenções, mantido por longo prazo, pode 

gerar a redução do número de criadouros das larvas do mosquito e contribuir para 

melhorar a qualidade do meio ambiente (BRASIL, 2002).  
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A vigilância está prevista nas diretrizes para prevenção e controle da dengue do MS, 

por meio da detecção oportuna dos casos e orientação de medidas de controle; do 

aprimoramento do diagnóstico laboratorial precoce e monitoramento dos sorotipos 

circulantes; da detecção precoce da introdução de novos sorotipos nas regiões de 

fronteira e do monitoramento dos índices de infestação por Aedes aegypti (BRASIL, 

2009a).  

Ademais, prevê ações educativas permanentes para a mudança de comportamento 

e a adoção de práticas para a manutenção do ambiente domiciliar livre da infestação 

do mosquito; e preconiza a elaboração, pelos municípios, de programas de 

educação em saúde e mobilização social, contemplando estratégias de redução de 

criadouros do Aedes aegypti e de orientações dirigidas aos equipamentos sociais 

(creches, escolas, hospitais, igrejas, comércio, indústrias etc.) (BRASIL, 2009a). 

Destaca-se que o combate ao vetor da dengue requer o envolvimento articulado de 

diversos segmentos da sociedade – educação, saneamento, limpeza urbana, 

cultura, transporte, turismo, segurança pública e meio ambiente – assim como o 

setor privado, indo além do setor saúde. Essa forma de enfrentamento do problema 

denomina-se intersetorialidade e está diretamente relacionada ao sucesso da 

prevenção e controle da doença (LIMA; VILASBÔAS, 2011). 

As ações intersetoriais inserem-se na perspectiva do conceito ampliado de saúde 

preconizado pela vigilância, na qual há a necessidade de se extrapolar os limites 

desse setor e promover o diálogo com os demais segmentos da sociedade; articular 

saberes e experiências a fim de solucionar os problemas e de unir esforços para se 

conseguir resultados melhores do que se obteria trabalhando isoladamente (LIMA; 

VILASBÔAS, 2011). 

De acordo com Tauil (2008), o combate a dengue depende de inúmeros fatores que 

perpassam o setor saúde, tornando ainda mais difícil o controle da doença. E 

considera também, que os governos e a sociedade devem agir na redução dos focos 

do mosquito transmissor aliando-se a segmentos importantes, como a Educação, 
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Saneamento, Habitação, Segurança, Urbanismo e Comunicação (informação 

verbal)1. 

A vigilância, incluindo a promoção, deve estar inserida no contexto da integralidade a 

fim de garantir acesso a todos os serviços indispensáveis para as necessidades das 

pessoas. Na busca pelo cuidado integral, devem-se promover ações intersetoriais 

por meio da articulação entre os diferentes atores e segmentos sociais para o 

planejamento e execução destas ações, como já mencionado anteriormente 

(BRASIL, 2010). 

A intersetorialidade insere-se na vigilância porque compreende “a articulação dos 

distintos setores de pensar a questão complexa da saúde e de corresponsabilizar-se 

pela garantia da saúde como direito humano e de cidadania” (BRASIL, 2006b, p.13). 

Nesta articulação há troca de experiências e construção coletiva de saberes de 

modo que seja possível propor soluções inovadoras para a melhoria da qualidade de 

vida da população (BRASIL, 2006b). 

A articulação dos distintos setores da sociedade também requer a valorização dos 

conhecimentos transdisciplinares, os quais reúnem os diferentes saberes científicos 

de antropólogos, sociólogos, educadores, epidemiologistas, entomologistas, dentre 

outros profissionais, para contribuir na elaboração de estratégias capazes de 

impactar sobre a ocorrência das infecções produzidas pelo vírus do dengue 

(TEIXEIRA, 2008). 

Percebe-se que a vigilância está inserida no contexto da prevenção e do controle da 

dengue no sentido de fortalecer o planejamento e a capacidade de resposta dos 

serviços públicos de saúde (BRASIL, 2009b). 

4.3 Aspectos Históricos e Conceituais da Educação em Saúde no Brasil 

No Brasil, entre o século XIX e meados do século XX, as práticas de educação 

sanitária pautavam-se na prevenção de epidemias de varíola, peste, febre amarela, 

tuberculose entre outras, nos grandes centros urbanos. Contudo, a partir de 1920, 

                                                           
1
 Entrevista concedida pelo Dr. Pedro Luiz Tauil, pesquisador da Universidade de Brasília (UNB) e 

assessor do Ministério da Saúde - com longa atuação nas áreas de vigilância, prevenção e controle 
das doenças endêmicas transmitidas por vetores - à Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, v.17 
(3):235-236, jul-set 2008. 
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devido ao crescimento das cidades, a situação de saúde da população se agravou, 

resultando numa maior intervenção do Estado sobre a população (REIS et al., 2013). 

O Estado passou a exercer o papel de civilizador das massas, adotando um modelo 

de atenção à saúde conhecido como campanhista e higienista no qual se tinha uma 

visão militar em que os fins justificavam os meios e o uso da força e da autoridade 

eram considerados os instrumentos preferenciais de ação (REIS et al., 2013). 

Essa concepção de se fazer saúde era denominada Educação Sanitária, na qual a 

transmissão do conhecimento era verticalizada e a comunicação acontecia com 

pouca ou nenhuma interação entre educador e educando. Baseava-se no modelo 

tradicional de que a informação levaria às mudanças de comportamentos e de 

hábitos, partindo do pressuposto de que a comunidade carecia de conhecimento 

(RENOVATO; BAGNATO, 2012). 

Nesse modelo, as práticas educativas priorizavam a doença como fenômeno 

individual e a cura como forma de promoção de saúde entre as pessoas; o enfoque 

era dado no processo biológico da saúde-doença, com o qual se difundia o 

pensamento de que saúde era a ausência de doença (REIS et al., 2013). 

Com o advento do domínio autoritário e centralizador do Regime Militar, entre 1964 e 

1985, a educação sanitária assumiu cada vez mais seu papel normatizador e pouco 

eficiente. Durante esse período, houve grande incentivo por parte do governo dos 

serviços privados de saúde, por meio da construção de hospitais financiados com 

recurso federal, culminando com o aumento da pobreza e da mortalidade infantil 

(FERNANDES, 2011). 

Paim et al (2011) destacaram que a partir daí iniciou-se um processo que veio 

alimentar a Reforma Sanitária, pois o Sistema de Previdência Social dava maior 

cobertura ao pagamento dos prestadores de serviços privados (hospitais, clínicas e 

laboratórios), ocasionando crise no sistema, a qual por sua vez foi agravada com a 

recessão econômica mundial que assolou a década de 1980. 

A insatisfação da população usuária com os serviços e dos trabalhadores da saúde 

aliada à defesa do movimento civil contra o regime militar contribuíram para o 

esgotamento econômico e a crise política do Estado. Assim, os movimentos sociais 

ganharam força, repercutindo em todo o país (FERNANDES, 2011). 
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O movimento da reforma sanitária surgiu em meados da década de 1970 no qual a 

sociedade lutou pela democratização participativa e universalização dos serviços de 

saúde, uma vez que o sistema em vigor excluía parte das pessoas e oferecia 

assistência limitada aos que conseguiam acesso (MENDES et al., 2011). 

No período que se seguiu, a partir de 1980, a educação sanitária adquiriu mudanças 

conceituais significativas à medida que o Brasil passava pelo processo de 

redemocratização, devido ao fim do militarismo e a realização da VIII CNS em 1986 

(MENDES et al., 2011). 

Sendo assim, ganha destaque a Educação em Saúde, que, ao contrário da 

educação sanitária, compreende: 

Prática social, cujo processo contribui para a formação da 
consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de 
saúde, a partir da sua realidade, e estimula a busca de soluções e 
organização para a ação individual e coletiva (BRASIL, 2007b, p.19). 
 

A VIII CNS determinou novos rumos para a saúde pública do país, pois subsidiou a 

elaboração da Seção Saúde na Constituição Federal (CF) de 1988. O documento 

elaborado nesse evento contemplou três grandes referenciais reformistas: conceito 

ampliado de saúde; a saúde como direito da cidadania e dever do Estado e a 

instituição de um sistema de saúde universal e com participação da comunidade 

(BRASIL, 1987). 

A CF de 1988 preconizou o que hoje conhecemos como SUS, conforme afirma no 

seu artigo 196:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL, 2008a, p. 114) 
 

O SUS compreende ações e serviços prestados por órgãos e instituições público-

privadas, de acordo com os princípios da universalidade, integralidade e participação 

da comunidade. A garantia da saúde é dever de todos, inclusive do Estado; levando 

em consideração os fatores determinantes e condicionantes das doenças 

(alimentação, moradia, renda, educação, transporte, lazer, acesso, meio ambiente, 

saneamento básico e trabalho) (BRASIL, 1990). 
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Em consonância com esse novo modelo de assistência preconizado pelo SUS, as 

práticas educativas incorporaram novos conceitos neste setor: valorização das 

ações participativas; interação do conhecimento científico ao popular; participação 

social no que tange a gestão das políticas de saúde e educação permanente em 

saúde (BRASIL, 2004, 2007c; REIS et al., 2013). 

Embora o saber popular não tenha embasamento científico, é preciso valorizá-lo, 

uma vez que representa a cultura e o conhecimento do coletivo adquiridos ao longo 

da vida. Reconhecer isso possibilita a construção do saber sobre a saúde 

comunitária, o que se contrapõe à sua imposição, deixando suas ações mais 

efetivas e permanentes (BRASIL, 2007c; REIS et al., 2013). 

A VIII CNS também influenciou na educação do trabalhador deste setor, culminando 

com a I Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde (CNRHS), cujo 

tema foi “Política de Recursos Humanos Rumo à Reforma Sanitária” (BRASIL, 

1986). 

A I CNRHS desencadeou reflexões em torno da valorização do profissional e da 

preparação de recursos humanos, destacando-se a importância da educação 

permanente como estratégia de qualificação dos serviços de saúde (BRASIL, 1986). 

As conferências que se realizaram nos anos seguintes colaboraram na criação, em 

2004, da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) (BRASIL, 

2004).  

Essa política definiu diretrizes e estratégias que foram implementadas em 2014, 

resultando na Portaria GM N° 278/2014 (BRASIL, 2014c). Este documento define 

Educação Permanente em Saúde (EPS) como: 

Aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 
incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, baseando-
se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as 
práticas dos trabalhadores da saúde (BRASIL, 2014c, p.1). 

 

A EPS preocupa-se também com a formação de equipes de educação em saúde 

para atuar no processo educativo junto à comunidade e ao próprio trabalhador, 

assegurando a problematização do processo de trabalho, a formação e o 
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desenvolvimento dos trabalhadores pautados nas necessidades de saúde das 

pessoas (BRASIL, 2014c).  

Ademais, a EPS avança no sentido de fortalecer os movimentos sociais que atuam e 

garantem a existência de conselhos de políticas públicas. Esta inserção oportuniza o 

acesso às informações e ao conhecimento sobre o SUS para o efetivo exercício da 

cidadania à sociedade brasileira (BRASIL, 2006b).  

Essas novas concepções repercutiram, atualmente, num modelo de educação em 

saúde pautado no planejamento e na permanência das ações; e que no âmbito das 

práticas de atenção à saúde deve ser vivenciado e compartilhado por todos 

(trabalhador, segmentos organizados e consumidores de serviços de saúde) 

(BRASIL, 2014c). 

4.4 O Processo de Ensino-Aprendizagem entre Educador e Educando sob o 

contexto da Educação em Saúde para Prevenção da Dengue. 

Considerando o ideário de J. Habermas2,os processos comunicativos que deles 

originaram a construção do conhecimento se deram a partir de uma relação 

dialógica entre educador e educando, pautada no agir comunicativo (HABERMAS, 

1983 apud OLIVEIRA, 2011, p. 271). 

Em sua teoria da ação comunicativa, Habermas parte do princípio que a interação 

social entre os atores norteada pela problematização gera a emancipação do 

homem, garantindo sua autonomia (HABERMAS, 1897 apud OLIVEIRA, 2011, p. 

274). 

J. D. Bordenave3 complementa a reflexão de Habermas, valorizando a estratégia de 

ensino-aprendizagem norteada pela problematização:  

 
A pedagogia da problematização parte do princípio de que, num 
mundo em mudanças rápidas e profundas, o importante não são os 
conhecimentos ou ideias, nem os comportamentos corretos e fiéis ao 
esperado, senão o aumento da capacidade do aluno para detectar os 

                                                           
2
 Jürgen Habermas, sociólogo e filósofo alemão, teve seu nome atrelado à teoria crítica da Escola de 

Frankfurt. Em sua Teoria da Ação Comunicativa, Habermas, parte do princípio de que é através da 
linguagem que os homens se constituem em sujeitos de ação, estabelecendo um contexto de 
relações e interações sociais que desencadeiam os processos de mudança. 

3
 Juan Henrique Díaz Bordenave, representante do Paraguai na vanguarda da Escola Latino 

Americana de Comunicação, consagrou sua carreira como um dos principais pensadores latinos da 
Comunicação. Faleceu aos 86 anos, em 2012, no Rio de Janeiro. 
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problemas reais e buscar-lhes solução original e criativa. A 
experiência que deve ser valorizada é a observação grupal da 
própria realidade (BORDENAVE, 1987, p.16 apud OLIVEIRA, 2011, 
p. 274). 

 

Diante disso, o processo de ensino-aprendizagem tenta romper com a ideia da 

educação tradicional e verticalizada: transmissão de conhecimentos sem considerar 

uma série de fatores importantes que influenciam a saúde das pessoas (OLIVEIRA, 

2011). 

Este tipo de prática faz-nos pensar na “educação bancária” combatida por Paulo 

Freire, na qual o educando recebe o conhecimento de forma passiva, numa relação 

verticalizada; o ensino é rígido e antidialógico e o “saber” é doado àqueles que se 

julgavam ignorantes (FREIRE, 1987). 

Freire (1987) acreditava na superação desse tipo de formação; ansiava por uma 

educação crítica, capaz de transformar as pessoas em sujeitos ativos e 

empoderados das suas próprias condições de saúde. A essência de sua obra está 

na ideia de que o homem deve aprender a enunciar a sua própria fala ao invés de 

apenas repetir a do outro. 

Portanto, é preciso inserir a educação em saúde na lógica do ensino comunicativo e 

horizontalizado, na qual a comunidade interage com o profissional de forma 

igualitária: ambos compartilham seus conhecimentos e planejam juntos as melhores 

estratégias de combate à dengue (FREIRE, 1987). 

No contexto desta perspectiva de Freire (1987), inserem-se, também, as práticas 

pedagógicas lúdicas, que tem sua origem na palavra latina “ludus”, e significa “jogo”. 

O valor semântico de lúdico evoluiu e, atualmente, faz parte das atividades 

essenciais da dinâmica humana, compreendendo jogos pedagógicos, dinâmicas de 

grupo, brincadeiras, dramatizações, atividades nos computadores, recorte e colagem 

e assim por diante (SANTOS, 2006). A atividade lúdica é uma das estratégias que o 

homem dispõe para se expressar e inserir-se no meio que o cerca; assimilar valores, 

desenvolver comportamento e aprimorar suas habilidades (SANTOS, 2006).  

Ainda na concepção do ensino comunicativo e que promova a reflexão crítica, 

Teixeira e Freitas (2013) descreveram experiências de produção de curtas-

metragens sobre dengue, com um minuto de duração, feitas por estudantes do 
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ensino fundamental e médio de uma escola pública da área central de Belo 

Horizonte. Este projeto teve como objetivo a mudança de comportamento dos 

escolares, visando à melhoria da saúde. 

Este estudo demonstrou que a relação de aprendizagem entre mediador e aprendiz 

deve ser capaz de desenvolver o pensamento crítico. Todavia, este objetivo será 

alcançado a partir da (re)construção de um modelo pedagógico participativo e 

democrático (SILVA et al., 2008). 

Contudo, é válido salientar que não existem fórmulas prontas e acabadas para a 

construção/reconstrução de modelos de ensino no âmbito da saúde. Pelo contrário, 

cada problema/agravo exige condutas diferentes, as quais primam pela criatividade 

e empenho dos profissionais, sobretudo dos que trabalham com o combate à 

dengue (SILVA et al., 2008). 

O trabalho de Oliveira et al (2012) corrobora com essa reflexão acerca da 

(re)construção de modelos pedagógicos participativos e democráticos, nos quais o 

educador tem a oportunidade de falar e refletir sobre si mesmo. Os estudiosos 

resolveram aproveitar as potencialidades do diálogo entre Arte e as Ciências da 

Saúde para elaborar e testar uma Oficina de Jogos Teatrais visando à criação de 

espaços de fala e escuta coletivas para os educadores envolvidos nas ações de 

prevenção e controle da dengue (OLIVEIRA et al.,2012). 

As estratégias de ensino-aprendizagem complementam o processo educativo 

utilizado na prevenção da dengue. Entretanto, o sucesso irá depender da integração 

de fatores relacionados tanto ao educador quanto ao educando, fatores estes que 

implicam motivação, conhecimento e principalmente persistência. O envolvimento 

resulta em uma troca significativa de saberes onde o educador também é aprendiz e 

pode possibilitar ao mesmo que seja educador, numa troca valorosa de papéis 

(MOURA; MESQUITA, 2010). 

Partindo desse entendimento, modelos educativos pautados nessa relação dialógica 

deveriam permear as ações e os programas de prevenção e controle da dengue, 

sobretudo as atividades desenvolvidas pelo Comitê Estadual de Goiás de 

Mobilização Contra Dengue (GOIÁS, 2011). 

O representante do Comitê, enquanto educador, e o cidadão, enquanto educando, 

participariam ativamente da (re)construção do conhecimento e seriam, ambos, 



42 

 

 

 

responsáveis pelo combate à doença. Acredita-se, assim, estar formando indivíduos 

conscientes e engajados na luta árdua contra a dengue (OLIVEIRA, 2011). 

4.5 As Ações de Vigilância sob o Contexto da Educação em Saúde para 

Prevenção e Controle da Dengue 

A Educação em Saúde recompõe as práticas de formação, atenção, gestão e de 

controle social no âmbito da saúde, permitindo maior aproximação entre as 

instituições formadoras, o serviço e a comunidade. Esta recomposição de mudanças 

é importante para conseguirmos dialogar com práticas de saúde que se aproximem 

da atenção integral e humanizada (CECCIM, 2005). 

O processo de organização do trabalho se dá mediante a composição de equipes de 

atenção às quais operam a partir da análise coletiva dos processos de trabalho e 

identificam os “nós” críticos da assistência ou da gestão. Isso possibilita a 

construção de estratégias articuladas que promovam a comunicação entre as 

políticas e a singularidade da população (CECCIM, 2005). 

Nesta perspectiva, as práticas educativas resultam na formulação de políticas de 

saúde mais resolutivas e duradouras, que permitem a organização da educação 

para o SUS em sintonia com as peculiaridades locais (RANGEL, 2008). 

Apesar de a atividade educativa deter potencial para produzir mobilização popular 

para o controle da dengue, sabe-se que nem sempre resultam em ações efetivas 

que reduzam a prevalência da doença. Esse paradoxo aparente justifica-se pelo 

modo tradicional como ainda se dão, nos dias atuais, as práticas de comunicação e 

de educação, muito criticadas na época do regime militar. Trata-se de uma 

modelagem centralizada e verticalizada, orientadas pela visão de que a informação e 

o conhecimento devem ser difundidos (RANGEL, 2008). 

Ademais, outro fator que interfere na adesão aos programas de prevenção da 

doença é o caráter sazonal que eles apresentam. Silva et al (2011a) procuraram 

analisar como se estabelecia a comunicação sazonal nos grupos socioeducativos 

das equipes de saúde da família de Belo Horizonte; e concluíram que a prática 

comunicativa era centrada no discurso comportamentalista e prescritivo. 

Chiaravalloti et al (2002) também levantaram outras questões, como a banalização 

do conhecimento e a ênfase sobre mudanças de hábitos. Os autores argumentam 
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que o excesso de mensagens repetitivas provoca a saturação do conteúdo 

informativo e a falta de sensibilidade cultural por parte do educador em não 

considerar os valores sociais e as crenças do educando reforçam a ineficácia dos 

programas de controle da dengue. 

Diante dessas interferências, é preciso repensar a vigilância na perspectiva da 

educação em saúde, a fim de se trabalhar a integralidade dos saberes e das 

práticas, a informação, a educação e o aperfeiçoamento de atitudes indispensáveis à 

vida (CHIARAVALLOTI et al., 2002). Os componentes da Vigilância em Saúde estão 

descritos na Figura 3.  

. 

 

Figura 3: Pilares de sustentação da Vigilância em Saúde. 
Fonte: http://eadvsaude2013.muz.ifsuldeminas.edu.br/mod/forum/discuss.php?d=1 

 

As ações de vigilância contemplam a educação como estratégia de promoção do 

diálogo, da consciência e da emancipação dos sujeitos, contribuindo para o 

desenvolvimento da crítica e, ao mesmo tempo, criando uma prontidão para atuar no 

sentido de mudança. Ademais, engloba a participação democrática, a sensibilidade 

cultural, a criação de espaços de conversação e a capacitação profissional e 

comunitária (RENOVATO; BAGNATO, 2012). 

A vigilância em saúde, na sua perspectiva ampliada, trabalha a partir de três 

dimensões: o ambiente, a organização social e as pessoas. Estas dimensões 
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articulam-se entre si no que tange a formulação e planejamento de ações que visem 

à prevenção dos agravos e à mortalidade dos grupos populacionais (SILVA et al., 

2011a). 

A vigilância, sob o contexto da educação, tem papel fundamental no rompimento dos 

métodos tradicionais de prevenção e controle da dengue, proporcionando práticas 

comunicativas contínuas geradoras de saberes que superam a mera difusão de 

informações em épocas de surtos (SILVA et al., 2011a). 

Pelicioni e Pelicioni (2007 apud MAINARDI, 2010, p. 13) reconheceram que a 

educação na saúde é importante não só para prevenção de doenças e agravos, mas 

também para viabilizar as propostas da Promoção da Saúde.  

A promoção de saúde compreende a capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria da qualidade de vida e apóia-se no desenvolvimento pessoal por meio da 

intensificação das habilidades (BRASIL, 2006b). 

Nessa perspectiva, a educação em saúde estreita sua relação com a promoção, 

numa articulação que resulta na produção de saúde e proporciona a 

responsabilidade social com o empoderamento do cidadão (BRASIL, 2006b). 

Embora os documentos oficiais para prevenção e controle de epidemias de dengue 

prevejam ações de comunicação e mobilização em dois cenários diferentes - período 

epidêmico e não epidêmico - a responsabilização e o compromisso social devem 

ocorrer o ano todo (BRASIL, 2008b, 2009a). 

Em um trabalho desenvolvido em Porto Alegre, realizaram-se ações educativas 

ambientais de prevenção e controle da dengue durante o ano de 2003 no Bairro do 

Arquipélago. Constatou-se que, embora as ações tenham ocasionado mudanças de 

hábitos muito tímidas na população, os domicílios apresentaram um menor número 

de criadouros do vetor ao final da pesquisa (CAREGNATO et al., 2008). 

Outro estudo, realizado entre o período de 2006 a 2008 no Distrito Rural de Cruzeiro 

dos Peixotos do município de Uberlândia, também procurou demonstrar a 

importância de se realizar ações educativas (aulas expositivas, cartilhas e gincanas) 

e de mobilização associadas ao conhecimento popular daquela região. Estas ações 

possibilitaram a retirada de cerca de 710 Kg de material reciclável que poderia servir 

como provável criadouro (REZENDE, 2009). 
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E pensando na educação em saúde como ferramenta que fortalece a vigilância da 

dengue, estudiosos defendem a adoção de programas integrados e 

multidisciplinares com foco, também, na educação ambiental. Esta compreende uma 

dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a resolução 

dos problemas do meio ambiente através da consciência coletiva dos indivíduos 

(REZENDE, 2009; SANTOS, 2009).  

O enfoque multidisciplinar da educação ambiental está arraigado nos preceitos da 

educação em saúde, uma vez que a dengue é considerada um problema de origem 

ambiental, porque resulta das transformações praticadas para edificação das 

cidades, do modo de vida das pessoas e da interação destes com o clima quente e 

úmido do Brasil (REZENDE, 2009). 

Ignorar estas questões é um erro grave por parte dos governantes. Os programas de 

prevenção e controle dessa endemia devem ser subsidiados por todo o 

conhecimento possível, por todos os setores da sociedade, a fim de atingirem seus 

objetivos (SANTOS, 2009). 

Proporcionar conhecimento às pessoas contribui para uma maior compreensão 

acerca das questões ligadas à saúde, deixando-as aptas a participarem das 

discussões e da formulação de estratégias. Ademais, proporciona aos atores o 

exercício da aprendizagem que para ser solidária, deve ser, primeiramente, 

assimilada, compreendida e internalizada (SANTOS, 2009).  

Essa percepção nos fez retomar ao ideário freireano, já discutido anteriormente, no 

qual educar não significa transmitir conhecimento; pelo contrário, educandos e 

educadores se formam ao longo do processo de formação e a relação entre eles se 

dá de maneira dialógica, numa perspectiva transformadora e democrática (FREIRE, 

1996). 

Além disso, observa-se que nem sempre a aquisição de conhecimento resulta em 

práticas eficazes contra a dengue. Neste caso, são necessárias estratégias 

inovadoras que incentivem a participação da comunidade (MONTES et al., 2012). 

Ainda nesse raciocínio, Gazzinelli et al (2005) ressaltaram que uma intervenção 

educativa, por si só, não garante mudança de comportamento e melhora na 

qualidade de vida, devido às questões socioculturais e econômicas envolvidas. 

Ressalta-se que o educando possui valores diferentes do educador e não mudará 
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suas concepções só por causa do saber adquirido. Os programas de educação em 

saúde não se restringem apenas informar a sociedade de um determinado assunto, 

eles ampliam para a valorização dos sujeitos na sua totalidade (GAZZINELLI et al., 

2005) 

4.6 Comitê de Mobilização Contra a Dengue 

A criação do PNCD pelo MS, em 2002, e posteriormente, das Diretrizes Nacionais 

para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue, em 2009, foram 

fundamentais para fortalecer o planejamento e a elaboração de ações de prevenção, 

de forma a permitir um melhor enfrentamento do problema e a redução do impacto 

da doença no Brasil (BRASIL, 2002, 2009a).  

As ações de vigilância integradas à educação, comunicação e mobilização social 

previstas nesses documentos subsidiaram a criação dos Comitês Nacional e 

Estaduais de Mobilização contra a dengue no Brasil (BRASIL, 2002, 2009a). 

O Comitê Nacional de Mobilização Contra a Dengue foi criado pela Portaria GM N° 

2001, de 17 de outubro de 2003 com a finalidade de coordenar, em nível nacional, 

as ações de educação em saúde e mobilização social voltadas ao combate à doença 

(BRASIL, 2003). 

Em Goiás, o Governo Estadual instituiu pelo Decreto N° 7223, de 21 de fevereiro de 

2011, o Comitê Estadual de Mobilização Contra Dengue (GOIÁS, 2011). Trata-se de 

um fórum permanente que tem como atribuição principal articular, dialogar e realizar 

ações de promoção e prevenção à saúde e compõe-se de representantes de 

Instituições do setor público e privado, sociedade civil goiana e conselhos de saúde 

(Quadro 1), os quais se reúnem, periodicamente, para propor ações de educação 

em saúde e mobilização social, bem como acompanhar e avaliar a implementação 

das ações previstas (BRASIL, 2009a; GOIÁS, 2011).  
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Quadro 1: Instituições participantes do Comitê de Mobilização Contra a Dengue do Estado 

de Goiás, Goiás, 2014.  

 

Fonte: GOIÁS, 2011 
 

I – Secretarias de Estado: 

a) da Saúde (SES); 

b) da Educação; 

c) do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos (SEMARH); 

d) das Cidades; 

e) de Gestão e Planejamento; 

II – Agência Goiana de Transportes e Obras 

– AGETOP; 

III – Corpo de Bombeiros Militar; 

IV – Universidade Estadual de Goiás – UEG; 

V – Goiás Previdência – GOIASPREV; 

VI – Ministério Público Estadual - MP; 

VII – Conselhos: 

a) Conselho Estadual de Saúde – CES; 

b) Conselho de Secretários Municipais de 

Saúde – COSEMS; 

c) Conselho Regional de Medicina – 

CREMEGO; 

d) Conselho Regional de Farmácia – CRF-

GO; 

e) Conselho Regional de Enfermagem – 

COREN-GO; 

VIII – Federações: 

a) Federação das Indústrias do Estado de 

Goiás – FIEG; 

b) Federação do Comércio - FECOMÉRCIO; 

c) Federação Espírita do Estado de Goiás; 

 IX – Associações: 

a) Associação Goiana de Municípios – AGM; 

 

b) Associação Comercial e Industrial do 

Estado de Goiás – ACIEG; 

c) Associação dos Hospitais Privados do 

Estado de Goiás - AHPEG; 

d) Associação dos Pastores de Goiânia; 

e) Associação das Donas de Casa - ADC; 

f) Associação de Mantenedores de 

Instituições de Ensino Superior Privadas; 

X – Sindicatos: 

a) Sindicato da Habitação do Estado de 

Goiás – SECOVIGOIAS; 

b) Sindicato da Construção Civil – 

SINDUSCON-GO; 

XI – Clubes de serviços: 

a) Rotary Club; 

b) Lions Club; 

XII – União dos Vereadores de Goiás; 

XIII – Organização das Voluntárias do 

Estado de Goiás – OVG 

XIV – Arquidiocese de Goiânia 

XV – Universidade Federal de Goiás – UFG 

XVI – Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás – PUC-GO 

XVII – Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA 

XVIII – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

– IBAMA; 

XIX - União Nacional de Secretários 

Municipais de Educação – UNDIME 
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O Comitê Estadual de Mobilização Contra Dengue de Goiás sedia-se no município 

de Goiânia e as reuniões ocorrem uma vez ao mês, havendo rotatividade do local 

entre as Instituições participantes. Está vinculado à Superintendência de Vigilância 

em Saúde (SUVISA) da SES-GO sob a responsabilidade da Coordenação de 

Educação e Comunicação (GOIÁS, 2011).  

Os representantes do Comitê podem realizar ações de prevenção e controle contra 

dengue tanto no local de trabalho quanto fora dele, como, por exemplo, em bairros e 

eventos culturais. Portanto, as atividades de prevenção e controle contra dengue 

descritas neste estudo foram realizadas independentes da Instituição a qual o 

respondente pertencia. 

Observou-se que no que se refere às ações de vigilância em saúde realizadas pelos 

representantes do Comitê, a educação em saúde apresenta-se como a estratégia 

mais eficaz para que o controle da dengue seja mais efetivo (BRASIL, 2009a). 

O planejamento de ações a fim de fortalecer a atuação do Comitê é uma das 

maneiras de atender, particularmente, as áreas de demanda prioritária e com 

problemas de maior relevância diretamente vinculados às ações de combate à 

dengue em Goiás; e, com isso, permitir uma maior integração e fortalecimento da 

participação de seus integrantes (BRASIL, 2009a; GOIÁS, 2011). 

Desta forma, o Comitê apresenta-se como um espaço favorável para a discussão e 

a construção de estratégias que visem um combate mais efetivo da dengue no 

Estado. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 Procedimentos Metodológicos 

5.1.1 Delineamento do Estudo 

Realizou-se um estudo descritivo-analítico e transversal, com a utilização de 

variáveis quantitativas e categorias qualitativas, durante o período de agosto de 

2012 a agosto de 2014. O fluxograma abaixo apresenta o resumo do percurso 

metodológico do estudo (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4: Percurso metodológico do estudo, Goiás, 2014. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os estudos descritivos transversais têm o propósito de identificar como um evento 

se manifesta em uma população, contribuindo para um planejamento mais eficiente 

por parte dos gestores e alocação de recursos para os serviços públicos de saúde 

(HENNEKENS; BURING, 1987). 
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Os estudos analíticos possuem foco na elucidação de determinantes do evento, 

testando-se as hipóteses formuladas a partir dos estudos descritivos (ESTRELA, 

2005). 

Na abordagem qualitativa, o pesquisador aprofunda-se no fenômeno de interesse 

(ações individuais ou de grupos no contexto social em que vivem) interpretando-o na 

perspectiva do discurso do respondente. Ademais, trabalha com valores, crenças, 

opiniões e representações. E na abordagem quantitativa, mensuram-se opiniões, 

hábitos e atitudes por meio de uma amostra que os represente estatisticamente 

(MINAYO; SANCHES, 1993). 

Esta combinação de estudo qualitativo com quantitativo, segundo Minayo e Sanches 

(1993), apresenta-se bastante vantajosa, pois possibilita a superação das limitações 

de cada um, conferindo um grau de validade muito maior à análise. 

5.1.2 Local do Estudo 

O presente estudo foi desenvolvido no Estado de Goiás, situado no Planalto Central 

brasileiro, possui uma densidade demográfica de 17,65 hab/Km2 e área de 341.289,5 

Km2, o que representa 3,99% da área do País (GOIÁS, 2013). Faz divisa, ao norte, 

com o Estado do Tocantins, a oeste com os Estados do Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul e a leste com os Estados da Bahia e Minas Gerais (BRASIL, 2013c). 

Apresentou, em 2013, uma população estimada de 6.434.048 habitantes distribuídas 

em 246 municípios (BRASIL, 2013c).  

Em virtude da regionalização da saúde em cada estado, Goiás divide-se em 17 

Regiões de Saúde de acordo com as características demográficas, sociais, 

econômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços e relações 

entre os municípios (GOIÁS, 2013) (Figura 5). 
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Figura 5: Mapa do Estado de Goiás dividido por Regiões de Saúde, 2014. 
Fonte: GOIÁS, 2013 

 

O clima caracteriza-se por ser tropical semi-úmido e possuir duas estações bem 

definidas, uma chuvosa, de outubro a abril, período propício para a proliferação do 

Aedes aegypti, e outra seca, de maio a setembro, com temperatura oscilando entre 

18 e 26°C. As temperaturas mais altas são registradas no período de setembro a 

outubro, podendo atingir 39°C. Já as mais baixas são registradas entre maio e julho, 

chegando a atingir 4°C em alguns lugares (GOIÁS, 2014b). 

5.1.3 Participantes do Estudo 

Participaram da pesquisa os representantes de Instituições público-privadas 

integrantes do Comitê Estadual de Goiás de Mobilização Contra a Dengue. O 

desenvolvimento deste estudo com o Comitê deve-se ao fato do mesmo ser um 

ambiente favorável para a implementação de ações de prevenção contra dengue. 
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5.1.3.1 Critérios de Inclusão 

Participaram do estudo 84 (100%) representantes, de ambos os sexos, das 

Instituições públicas e privadas integrantes do Comitê, dos quais 40 respondentes 

não devolveram o questionário preenchido, resultando em uma taxa de participação 

de 52%, com 44 questionários respondidos, conforme apresentado no fluxograma a 

baixo (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fluxograma de amostragem dos participantes, Goiás, 2014. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.1.3.2 Critérios de Exclusão 

Representantes de instituições do Comitê que não foram localizados para participar 

do estudo ou que não devolveram o questionário preenchido. 

5.1.4 Instrumento e Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada no período compreendido entre 12 de maio e 27 de 

junho de 2014, por meio de um questionário composto por perguntas objetivas e 

subjetivas (Apêndice 1). O questionário é um instrumento que permite a economia 

de tempo, pois pode ser respondido na presença ou na ausência do pesquisador; 

Total de participantes: 84 

representantes de instituições 

do Comitê 

 

Total de questionários 

respondidos: 44 (52%) 

 

Total de participantes: 84 (100%)  

Representantes de Instituições do 

Comitê 

 

Participantes que não 

devolveram 

questionário: 40 

(48%) 

respondido 
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além de atingir o maior número de pessoas simultaneamente e apresentar-se como 

o instrumento mais rápido e mais preciso para a coleta dos dados (MARCONI; 

LAKATOS, 2010).  

O questionário foi elaborado pelo próprio pesquisador e compunha-se de 24 

perguntas objetivas e duas subjetivas (Apêndice 1). 

As perguntas objetivas permitiram obter dados sobre o perfil sociodemográfico dos 

participantes e identificar, inicialmente, se realizaram ações de prevenção e controle 

contra dengue entre 2011 e 2013. As opções disponibilizadas nessa primeira parte 

do questionário foram: educação em saúde, controle/manejo, palestras/cursos, 

vigilância em saúde, mobilização na comunidade e outras. 

As perguntas subjetivas possibilitaram ao pesquisador conhecer, mais 

detalhadamente, quais foram as principais ações de prevenção e controle realizadas 

pelos representantes e percepções sobre a educação em saúde para prevenção da 

dengue (Apêndice 1). 

O pesquisador entrou em contato com os participantes da pesquisa individualmente, 

via telefone ou e-mail. Para os representantes residentes no município de Goiânia, a 

aplicação do questionário foi agendada conforme a disponibilidade do respondente e 

com duração de 40 minutos para respondê-lo, e quanto aos participantes residentes 

em municípios do interior do estado, o questionário e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2) foram encaminhados por e-mail e 

estipulado prazo de uma semana para que os documentos fossem preenchidos e 

devolvidos digitalizados.  

5.1.5 Pré-teste e validação do Instrumento 

Aplicou-se um questionário-piloto durante as reuniões mensais do Comitê dos 

meses de abril e maio de 2013 totalizando 43 representantes, a maioria da SES-GO, 

com a finalidade de verificar a clareza e a compreensibilidade desse instrumento. Os 

dados obtidos nesta validação foram analisados e discutidos no artigo descrito na 

primeira parte da seção Resultados. 

5.1.6 Análise dos Dados 

Os dados obtidos a partir das questões objetivas foram tabulados e analisados no 

programa SPSS© 20, que fornece os principais recursos para a análise estatística, 
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desde o planejamento até a coleta de dados para análise, relatórios e implantação 

(IBM, 2011). 

Os conceitos das ações de prevenção e controle contra dengue foram previamente 

definidos de acordo com documentos oficiais do MS, a fim de padronizar a análise e 

subsidiar a discussão da pesquisa (Quadro 2). 

 
Quadro 2: Conceitos das ações de prevenção e controle contra dengue assinaladas pelos 

participantes da pesquisa de acordo com documentos oficiais do MS, 2014. 

AÇÕES DE 

PREVENÇÃO E 

CONTROLE  

CONCEITOS DOCUMENTOS
a
 

Educação em Saúde 

Prática social, cujo processo 

contribui para a formação da 

consciência crítica das pessoas a 

respeito de seus problemas de 

saúde, a partir da sua realidade, e 

estimula a busca de soluções e 

organização para a ação individual e 

coletiva. 

Diretrizes de educação em saúde 

visando à promoção da saúde: 

documento base – documento I 

(BRASIL, 2007b, p.19). 

 

Controle e Manejo Práticas capazes de impedir a 

procriação do Aedes aegypti: 

mecânico, biológico, legal, químico e 

intervenções nos fatores de risco 

ambiental. 

Diretrizes Nacionais de Prevenção e 

Controle de Epidemias de Dengue 

(BRASIL, 2009a, p. 54-59). 

Palestras/cursos Atividades pedagógicas tradicionais 

ligadas à educação em saúde no 

trabalho e na comunidade. 

Diretrizes de educação em saúde 

visando à promoção da saúde: 

documento base – documento I 

(BRASIL, 2007b, p.12). 

Vigilância em Saúde Práticas de prevenção e controle, 

promoção de saúde da população, 

conservação e limpeza do meio 

ambiente, intersetorialidade, saúde 

do trabalhador, vigilância 

epidemiológica e sanitária. 

Portaria GM n° 3252 de 22 de 

dezembro de 2009 (BRASIL, 2009a). 

 

 

 

 

Mobilização na 

comunidade 

Ações de comunicação que promova 

a adesão das pessoas e da 

sociedade organizada para o 

enfrentamento da dengue. 

Diretrizes Nacionais de Prevenção e 

Controle de Epidemias de Dengue 

(BRASIL, 2009a, p. 89). 

Fonte: 
a
Documentos oficiais do MS 
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Os dados obtidos a partir das questões subjetivas foram analisados utilizando-se o 

método Análise de Conteúdo (AC) (BARDIN, 2011) com auxílio do software 

webQDA, que é um programa de apoio à análise qualitativa, permitindo a análise de 

textos, vídeos, áudios e imagens num ambiente colaborativo e com base na internet. 

O pesquisador cria categorias, codifica, controla, filtra, faz pesquisas e questiona os 

dados com o objetivo de responder às suas questões de investigação (BARDIN, 

2011; COSTA; LINHARES; SOUZA, 2012). 

A AC destacou-se no início do século XX por preocupar-se com recursos 

metodológicos que validassem as descobertas dos pesquisadores. Este método de 

análise de dados oriundos de questionários permite descobrir o verdadeiro 

significado do texto, atingindo um nível de compreensão muito maior do que o 

expresso inicialmente na primeira leitura (MORAES, 1999; MINAYO, 2010 apud 

ASSIS, 2012, p. 83). Bardin (2011, p.48) define AC como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 
obter, por procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção destas mensagens. 

 

Neste estudo, a análise de conteúdo dos dados qualitativos foi realizada por meio da 

análise temática ou categorial, uma vez que se apresentou como a técnica mais 

pertinente aos propósitos: identificação dos temas vigilância e educação em saúde 

nas ações realizadas pelos representantes do Comitê (BARDIN, 2011). 

A análise de conteúdo das respostas discursivas foi realizada em três etapas, 

descritas a seguir (Figura 7). 

 



56 

 

 

 

 

Figura 7: Etapas da análise de conteúdo dos discursos, Goiás, 2014. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.1.6.1 Pré-Análise 

Primeiramente, enumeraram-se os questionários para facilitar a identificação e 

assegurar o anonimato dos participantes. Em seguida, fez-se uma leitura prévia dos 

questionários e as respostas discursivas foram digitadas, na íntegra, no programa 

webQDA (BARDIN, 2011).  

5.1.6.2 Exploração 

Nesta etapa, procedeu-se uma segunda leitura das respostas discursivas. Os 

discursos confluíram em 27 subcategorias as quais foram codificadas, tendo como 

base os objetivos delineados nesta pesquisa (BARDIN, 2011).  

5.1.6.3 Tratamento dos Dados 

Uma vez que as 27 subcategorias apresentaram semelhanças, elas foram 

reagrupadas em 18 subcategorias e distribuídas em seis categorias, as quais 

confluíram em duas dimensões, a saber: Dimensão 1 (Ações): Categoria 1- 

Educação em Saúde, Categoria 2 - Vigilância em Saúde, Categoria 3 – Gestão; 

Dimensão 2 (Percepções): Categoria 4 – Empoderamento, Categoria 5 – Atributos 

das Ações e Categoria 6 – Recursos (BARDIN, 2011).  

As categorias e subcategorias obtidas durante a análise emergiram a partir do 

referencial teórico e dos objetivos desta pesquisa (Quadro 3). 
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Quadro 3: Categorias e subcategorias identificadas nos discursos dos respondentes, 

Goiás, 2014. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS CONCEITOS 

Educação em 

Saúde  

palestras (S1), outras 

práticas (S2), 

capacitação (S3), 

equipes de educação 

em saúde (S4) 

Prática social, cujo processo contribui 

para a formação da consciência crítica 

das pessoas a respeito de seus 

problemas de saúde, a partir da sua 

realidade, e estimula a busca de 

soluções e organização para a ação 

individual e coletiva (BRASIL, 2007b, 

p.19). 

Vigilância em 

Saúde  

manejo do vetor (S5), 

manejo ambiental (S6),  

intersetorialidade (S7) 

Práticas de prevenção e controle, 

promoção de saúde da população, 

conservação e limpeza do meio 

ambiente, intersetorialidade, saúde do 

trabalhador, vigilância epidemiológica e 

sanitária (BRASIL, 2009a). 

Gestão   

assessoria (S8), 

supervisão (S9), 

avaliação (S10) 

Ações de prevenção e controle da 

dengue com enfoque na gestão e no 

planejamento (BRASIL, 2009a). 

Empoderamento  

responsabilização 

(S11), conscientização 

(S12), conhecimento 

(S13) 

Emancipação dos indivíduos, 

aumentando a autonomia e a liberdade, 

conhecidas como empoderamento 

(KLEBA; WENDAUSEN, 2009). 

Características 

das Ações  

importância (S14), 

eficácia (S15), 

suficiência (S16) 

Características das ações de educação 

em saúde desenvolvidas pelos sujeitos 

do estudo. 

Recursos  
Financeiro (S17), 

humano (S18) 

Recursos humanos e financeiros 

disponibilizados pelas Instituições para a 

realização das ações de educação em 

saúde (BRASIL, 2009a). 

   Fonte: Dados da pesquisa 
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5.2 Aspectos Éticos 

Este trabalho foi encaminhado à SES-GO para obtenção da anuência, em seguida, 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa/Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação - COEP/PRPPG da UFG, conforme Resolução CNS 466/2012 (BRASIL, 

2012b). O estudo foi aprovado conforme parecer consubstanciado N° 629.396 

(Anexo 1).  

Antes do início da coleta de dados, o participante foi informado sobre todos os 

aspectos relevantes da pesquisa, incluindo seus riscos e benefícios, por meio do 

TCLE (Apêndice 2), o qual foi disponibilizado em duas vias para ser assinado e 

datado. O TCLE foi encaminhado, via e-mail, para os respondentes que residiam em 

municípios do interior, assinado e devolvido digitalizado. 
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6 RESULTADOS 

A seção Resultados foi dividida em duas partes, sendo a primeira a apresentação de 

um artigo referente à percepção dos representantes do Comitê Estadual de 

Mobilização Contra Dengue de Goiás sobre educação em saúde, o qual já está 

comentado e discutido. A segunda parte refere-se ao estudo do perfil dos 

representantes do Comitê e o seu papel nas ações de prevenção contra dengue. 

6.1 Primeira Parte 

O artigo a seguir com o título “Percepções de representantes de um comitê contra 

dengue nas ações de educação em saúde, Goiás, Brasil” foi elaborado a partir dos 

dados do questionário-piloto e foi aceito para publicação na Revista de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo (USP). O artigo foi formatado de acordo com as 

normas exigidas pela revista, disponíveis na homepage: 

<http://www.ee.usp.br/site/Index.php/paginas/mostrar/1420/2094/147>. 
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze how the educational actions of prevention and control of 

dengue are performed in Goiás, from the perspective of representatives of the State 

Mobilization Committee against Dengue. It is a cross-sectional descriptive-analytical 

study, carried out in Goiânia with 43 representatives of public-private institutions, 

members of the State Mobilization Committee against Dengue of Goiás, in 2013. The data 

collection was done through questioning about the perception of health education for 

dengue prevention. Data were analyzed using content analysis and the WebQDA software. 

Three dimensions emerged from the analysis: educational aspects, management aspects, 

and community involvement. Respondents recognized the importance of health education 

for the prevention of dengue, and of the planning to strengthen the activities of the 

Committee. 

 

Keywords: health education; dengue; committee of professionals. 

 

INTRODUCTION 

Dengue constitutes one of the major public health problems in the world, and it is 

estimated that about 500 000 people with the severe form require hospitalization each year, 

with a large proportion of children affected
(1)

. 

In Brazil, the high morbidity and mortality of dengue highlights the need for more 

complex strategies to combat the Aedesaegypti mosquito. Control methods recommended 

in the country include the use of low-volume insecticides; biological control using Bacillus 
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thuringiensis, Bacillus sphaericus and larvae-eating fish added to domestic water tanks, 

and informational campaigns in the media
(2)

. 

It is necessary to transcend the actions to combat the dengue vector through the 

strengthening of prevention and control. Thus, investing in health education is essential, 

because it triggers the critical reflection and contributes to individual and collective 

awareness of people
(3)

. 

The Health Education comprises a field of knowledge that aims to promote health 

through a dialogical relationship of teaching and learning, based on respect and 

appreciation of experiences and customs of the community
(4)

. 

In 2014, until the 32
nd

 epidemiological week (CDC), the country registered 

approximately 511,000 probable cases of dengue, especially in the Southeast region, that 

had the highest number of notifications (294,916 cases), followed by the Midwest region in 

second place, with about 100 thousand cases of the disease
(5)

. 

Considering the Midwest region, the State of Goiás has recorded successive epidemics, 

especially in 2013, when it was observed an increase of 438.38% over the number of cases 

reported in 2012
(6)

, despite the creation of the State Mobilization Committee against 

Dengue in Goiás, based on the Decree N° 7223, of 21
st
 February 2011. This committee is 

composed of representatives of the government and civil society of Goiás. One of its 

purposes is the integration of actions for promotion, prevention and control of dengue 

developed by all segments of the society of Goiás
(7)

. 

Although the Committee is presented as a favorable space for discussion and planning 

of educational activities for dengue control, it is not always possible to put into practice 

what is recommended. Therefore, investigating the perception of health education as well 

as the conduct of its members can contribute to the reformulation of strategies adopted by 

the Committee, for redirecting the actions and strengthening health education as a priority 

measure for the prevention of dengue in the Midwest. 

This article aims to analyze how the educational actions of prevention and control of 

dengue are performed in Goiás, according to the perception of the representatives of the 

State Mobilization Committee against Dengue. 

METHOD 
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This is a descriptive-analytical, cross-sectional study, carried out in 2013, in the city of 

Goiânia. The study participants were representatives of public-private institutions that were 

members of the State Mobilization Committee against Dengue of Goiás. 

The study subjects were 43 representatives of both genders, who were present at the 

meeting of the Committee and agreed to participate in the study. 

Data were collected through the following guiding question: ‘What do you think of 

health education for prevention and control of dengue?’ 

Data analysis was performed through content analysis
(8)

 of the thematic category type 

using the webQDA software
(9)

. The categorization searched to identify the perceptions 

related to health education for dengue prevention. 

The content analysis was done in three steps, namely: pre-analysis (enumeration of 

responses to ensure anonymity of the respondent and prior reading); exploration (second 

reading and the confluence of the first identified ideas) and treatment (regrouping of the 

ideas and confluence in six categories and two dimensions). The categories and dimensions 

emerged from the study objective
(8)

. 

Considering the ethical aspects, the subjects had the protection of their rights 

guaranteed. The study population was informed about all relevant aspects of the study, 

including its risks and benefits, through the Informed Consent Form (ICF), which was 

available in two copies to be signed and dated. The study proposal was approved by the 

Ethics Committee in Research/Dean of Research and Post-Graduation (COEP/PRPPG) of 

the Universidade Federal de Goiás (UFG) under number 629.396
(10)

. 

RESULTS 

From the speeches of the subjects (n = 43), emerged three dimensions related to the 

topic of study, namely: educational aspects, management aspects and community 

involvement. The aspects addressed in each dimension were defined in order to standardize 

the analysis and the grouping of categories (Table 1). 
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Table 1: Aspects covered in the dimensions used in the study. 

Dimension Addressed aspects 

Educational Aspects 

This dimension refers to the importance of health education for 

dengue prevention: formation of groups of permanent education 

focused on educational activities; planning; awareness and 

promotion of dialogues. 

Management Aspects 

This dimension refers to the strengthening of management and the 

reduction of expenses, through planning and intersectoriality 

(commitment of all segments of society). 

Community Involvement 

This dimension refers to the responsibility of individuals with the 

environmental cleanup and awareness of habit change, avoiding 

the proliferation of the Aedes aegypti mosquito (dengue carrier) 

breeding. 

 

The main ideas related to the perception of the subjects were grouped into nine 

categories that converged in the dimensions of education, management and community, as 

shown in table 2. 
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Table 2: Coding of the responses of representatives of the State Mobilization Committee 

against Dengue of Goiás. 

Dimensions Categories Ideas 

Educational Aspects 

Consolidation of 

educational actions 
Important, essential, continuous 

Groups for Health 

Education 

Teams of permanent education in 

health 

Management Aspects 

Economy 

Financial advantage, minimize risk, 

reduction of hospitalizations and 

reduction of serious cases and 

complications 

Integration of the 

Committee 

representantives 

Difficult, participationandintegration 

Intersectoriality 
Responsibilities of the various 

segments of society  

Inefectiveness of 

educational actions 

Powerlessness, lack of concrete 

actions, actions without effect 

Community Involvement 

Awareness Needsto improve 

Change of behavior 
Benefits, life habits, environmental 

cleanup, care with trash 

Disengagement Lackofeffort 
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Dimension 1 – Educational Aspects 

In their statements, the Committee representatives recognized the importance of health 

education actions for the prevention and control of dengue. However, one of them reported 

not knowing what to do in practice. 

R.2- “Health Education is a very important work in several areas of the city...” 

R.7- “I'm sure it is by implementing educational work that we will improve this 

situation...” 

R.14- “We have many professionals with good will, but without a clue.” 

A respondent also stated that the lack of health education groups in the municipalities of 

the state of Goiás is a major obstacle for the management, as it impairs the planning and 

the continuity of actions. 

R.25- “[...]The major obstacle is the absence of health education teams in the 246 

municipalities of the state, making the actions of the state team difficult and slow.” 

Dimension 2 – Management Aspects 

Health education has been recognized as a key strategy to reduce the public health 

services expenses with medications, hospitalizations and skilled labor, as well as for 

reducing serious cases of dengue and especially the number of deaths. 

R.41- “Informing and convincing everyone about the benefits of disease prevention in 

addition to being more advantageous financially, with fewer hospitalizations and medical 

statements, also minimizes the risk of complications that each person can suffer”. 

Most representatives thought necessary to strengthen the integration among the 

Committee members and increase participation in the meetings. 

R.11- “I feel that we can improve our preventive actions in a participatory and integrated 

manner.” 

The data revealed some barriers that may hinder the resolution of actions, such as low or 

no interaction of the Committee with the management and the agents of endemic diseases 

combat. 

R.10- “Difficult contact with the endemic agent of the region [...]”. 
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The lack of intersectoriality was also mentioned by respondents, because fighting 

dengue is not only responsibility of the health sector, but also of other society segments 

(sanitation, environment, public safety, etc.); and this fight should be inserted in various 

social facilities, especially at school. 

R.17- “There is lack of concrete actions involving since the assistance professionals of the 

health units, until the managers who plan the actions.” 

R.19- “Education should be a priority to combat dengue, that’s the only way to make it all 

better. Focusing especially on the education of parents and children.” 

R.39- “[...] dengue is a disease of social and educational aspect.” 

R.29- “I consider the actions in health education essential, and reiterate that they must 

happen in various spaces such as schools, churches, community centers and others. 

Dengue will only be resolved with intersectoral actions [...]”. 

It was also evident that the lack of coordination between the different segments of 

society results in actions that do not have the expected preventive effect, making 

professionals feeling powerless. 

R.4- “The feeling of powerlessness is really great in face of innocuous actions or even in 

lack thereof.” 

Dimension 3 – Community Involvement 

The Committee representatives are aware that the community needs to be closer to the 

institution, since the citizen is also co-responsible for combating dengue regarding the 

cleanliness of the environment and change in habits. However, they highlighted the lack of 

awareness of citizens and the lack of commitment in keeping the environment free of 

waste. 

R.5- “[...] changing the practice and customs of the community in order not to let 

reservoirs for the breeding of mosquitoes.” 

R.42-“[...] you don’t see much effort from the population in general.” 

DISCUSSION 
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In this study, it was found that participants recognize the importance of health education 

for dengue prevention, since it enables a higher quality and effectiveness of actions. This 

perception is complemented by a study that described the influence of the educational 

process in the academic training, contributing to the formation of skills
(11)

. 

The absence of health education teams in most counties in the state of Goiás, reported in 

the speeches, hinders the continuity of actions and the improvement of the educator-

professional. Studies on the demands of health workers and the expectations about training 

at work, showed that permanent education provides a reflection on the reality of work, 

besides enabling the mobilization of workers and the perception of problems from the 

perspective of those involved
(12-13)

.  

For the Committee representatives, the education in health expands the field of practice 

of the public health services management at the same time that it approximates 

management and the population, which allows the community to assume the responsibility 

for keeping the environment clean and free of breeding places of the mosquito that 

transmits dengue. A study demonstrated the importance of proximity between management 

and community in dengue control, by encouraging empowerment, as individuals 

empowered with knowledge have greater conditions to work together and become 

protagonists of their own lives
(14)

. 

It was also evident that citizens who recognize their importance in disease prevention 

can develop their skills and become capable of coping with difficult situations. This 

perception of prevention was observed in all the speeches shown in this study, and should 

be inserted in the actions of permanent education of the surveyed institutions and services. 

A study found that for achieving improvements in the system for dengue surveillance in 

Brazil, the main suggestion of the Coordinators of the Center for Epidemiological 

Surveillance of the State of Goiás (54.5%) and of the assistance professionals (43.8%) was 

the training with focus on permanent education of the professionals involved in this 

surveillance. These surveyed professionals suggested the adequacy of human resources and 

infrastructure (40.9%), and the assistance professionals suggested preventive actions 

(25%)
(15)

. 

It was emphasized by participants that investing in the prevention of dengue, which is a 

preventable disease, results in the rationalization of public health expenses and allows the 
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redirection of investment to other diseases and disorders. The concern with costs generated 

by dengue is in agreement with some studies in which the costs of the dengue control 

program were evaluated
(16-17)

.  

Team work was mentioned as a way to break the traditional vertical relationship 

between the health professional and the subject of the action, being a strategy to facilitate 

the collective and individual expression of the needs that influence health. Furthermore, it 

constitutes a tool for critical awareness of people. A study has shown that the educational 

process results in behavior change when the reciprocal group dialogue and the life 

experience of communities are taken into consideration
(18)

. 

Intersectoriality was mentioned as a new guiding logic of public policies, especially to 

combat dengue, since it enables the articulation between knowledge and experiences. 

Moreover, it creates spaces where power relations are shared and individual interests are 

collectivized. 

Studies have demonstrated the importance of coordinating external social spaces with 

the health sector, especially the school, which is a favorable environment for students 

learning to conquer their citizenship and form attitudes and values that lead them to behave 

intelligently
(19-20-21)

. 

Finally, in this perspective of health education for prevention and control of dengue, the 

planning is necessary to decrease the risk of new epidemics, mainly by the potential of an 

epidemic during events involving many tourists
(22)

. The surveillance allied to prevention 

educational activities in all the 553 micro areas of Brazil, point to the need of 

methodologies that should be done routinely for mass events like the World Cup, held in 

2014, predicting the intersectoral organization for upcoming events, such as the Olympics 

to be held in Brazil in 2016
(23)

. 

CONCLUSION 

The representatives of the State Mobilization Committee against Dengue of Goiás 

recognized the vital importance of health education for the prevention of dengue, which 

represents a major breakthrough in the discussions about the strengthening of preventive 

actions to control this endemic disease. 
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The dimensions identified in this study (education, management and community) are 

connected to the proposed theme, because it is necessary to systematize a continuous and 

permanent process of health education involving both the Committee as the community, 

for the control and prevention of disease. 

Moreover, the planning of continuous strategic actions strengthens the role of the 

Mobilization Committee against Dengue, particularly assists the areas of priority demand, 

and with the most relevant problems directly related to actions of dengue combat in the 

state of Goiás. 

REFERENCES 

(1) World Health Organization. Global Strategy for Dengue Prevention and Control: 

2012-2020 [Internet]. 2013 [cited 2013 Oct 22]. Available at: 

http://www.who.int/denguecontrol/9789241504034/en. 

(2) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância epidemiológica. Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de 

Epidemia de Dengue. 1ª ed. Brasília; 2009. 

(3) Al-Muhandis N, Hunter PR. The Value of Educational Messages Embedded in a 

Community-Based Approach to Combat Dengue Fever: A Systematic Review and 

Meta Regression Analysis. PLoS Negl Trop Dis. 2011;5(8). 

DOI:10.1371/journal.pntd.0001278. 

(4) Cervera DPP, Parreira BDM, Goulart BF. Educação em saúde: percepção dos 

enfermeiros da atenção básica em Uberaba (MG). Ciên Saúde Colet  [Internet]. 2011  

[citado  2014  set.  13]; 16(Suppl 1):1547-1554. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232011000700090&l

ng=en.http://dx.doi.org/10.1590/S141381232011000700090.  

(5) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim 

Epidemiológico semana epidemiológica (SE) 32 (03/08 a 09/08). 2014;45 (19). 

(6) Goiás (Estado). Secretaria Estadual de Saúde. Superintendência de Vigilância em 

Saúde. Gerência de Vigilância Epidemiológica e Doenças Transmissíveis, Boletim 

Semanal de Dengue-Goiás, Semana 01 a 46 (30/12/2012 a 16/11/2013). Goiás; 2013.  

(7) Goiás (Estado). Secretaria Estadual de Saúde. Decreto N° 7.223 de 21 de fevereiro de 

2011. Institui, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Comitê Estadual contra a 



70 

 

 

 

Dengue e dá outras providências [Internet]. Goiás; 2011 [citado 2014 jan. 17] 

Disponível em: http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=8246.  

(8) Bardin L. Análise de Conteúdo. Tradução Luís Antero Neto, Augusto Pinheiro. São 

Paulo: Edições 70, 2011. 

(9) Souza FN, Costa AP, Moreira A. Análise de dados qualitativos suportada pelo 

software webQDA. Atas da VII Conferência Internacional de TIC na Educação: 

Perspetivas de Inovação (CHALLANGES2011) [Internet]. 2011 [citado 2014 set. 14]. 

Braga, 12 e 13 de Maio, (CD-ROM, ISBN: 978-972-98456-9-7). Disponível em: 

file:///C:/Users/DUDU/Downloads/artigo%20WebQDAs2011(1).pdf.  

(10)  Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de     

Ética em Pesquisa. Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo Seres Humanos 

[Internet]. Brasília; 2012 [citado 2013 abr. 15]. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. 

(11) Girão RV, et al. Educação em saúde sobre a dengue: contribuições para o 

desenvolvimento de competências. Rev. pesqui. cuid. fundam. (Online) [Internet]. 

2014 [citado 2014 set 16]; 6(1):38-46. Disponível em: 

http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/2659/pdf_1043. 

(12) Santos DS, Almeida LMWS, Reis RK. Programa de educação pelo trabalho para 

saúde: experiência de transformação do ensino e prática de enfermagem. Rev Esc 

Enferm USP. 2013;47(6). In press. 

(13)  Jesus MCP, et al. Educação permanente em enfermagem em um hospital 

universitário. Rev Esc Enferm USP. 2011; 45(5). In press. 

(14) Cáceres-Manrique FM, Vesga-Gómez C, Angulo-Silva ML. Empoderamiento para la 

prevención y control del Dengue. Rev Salud Publica (Bogota) [Internet]. 

2010 [cited 2014 Sep 16]; 12(5):798-806. Available from: 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01240064201000050001

0&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S0124-00642010000500010. 

(15)  Santos KC, et al. Avaliação dos atributos de aceitabilidade e estabilidade do sistema 

de vigilância da dengue no estado de Goiás. Epidemiol. Serv. Saúde. 2014;23(2). DOI: 

10.5123/S1679-49742014000200006. 



71 

 

 

 

(16)  Taliberti H, Zucchi P. Custos diretos do programa de prevenção e controle da dengue 

no Município de São Paulo em 2005. Rev Panam Salud Publica [Internet]. 2010 

[citado 2014 set 13]; 27(3):175–80. Disponível em: 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v27n3/a04v27n3.pdf.   

(17)  Pereira CAR, et al. Avaliação econômica dos casos de Dengue atribuídos ao desastre 

de 2011 em Nova Friburgo (RJ). Ciên Saúde Colet [Internet]. 2014 [citado 2014 set. 

12]; 19(9):3693-3704. Disponível em:http://www.scielosp.org/pdf/csc/v19n9/1413-

8123-csc-19-09-3693.pdf. DOI: 10.1590/1413-81232014199.01682014.  

(18)  Silva LB, Soares SM, Fernandes MTO, Aquino AL. Comunicação sazonal sobre a 

dengue em grupos socioeducativos na atenção primária à saúde. Rev Saúde Pública. 

2011;45(6). In press. 

(19)  Montes GAA, et al. Un programa escolar para el control del dengue en Honduras: del 

conocimiento a la práctica. Rev Panam Salud Publica. 2012;31(6). In press.  

(20)  Lima EC, Vilasbôas ALQ. Implantação das ações intersetoriais de mobilização social 

para o controle da dengue na Bahia, Brasil. Cad Saude Publica. 2011;27(8). In press. 

(21) Silva RD, et al. Mais que educar... ações promotoras de saúde e ambientes saudáveis 

na   percepção do professor da escola pública. RBPS. 2011;24(1). In press. 

(22)  Lowe R, et al. Dengue outlook for the World Cup in Brazil: an early warning model 

framework driven by real-time seasonal climate forecasts. Lancet Infect Dis [Internet]. 

2014 [cited 2014 Set 13];14(7):619–626. Available from: 

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2814%2970781-

9/fulltext#article_upsell). DOI: 10.1016/S1473-3099(14)70781-9.  

(23)  van Panhuis WG, et al. Risk of Dengue for Tourists and Teams during the World Cup 

2014 inBrazil. PLoS Negl Trop Dis [Internet]. 2014 [cited 2014 Set 14]; 8(7). 

Available from: 

file:///C:/Users/DUDU/Downloads/Panhuis%202014Risco%20de%20dengue%20 

Copa.pdf. DOI:10.1371/journal.pntd.0003063.



72 

 

 

 

6.2 Segunda Parte 

6.2.1 Perfil sociodemográfico dos participantes do estudo 

De um total de 84 questionários entregues aos representantes do Comitê Estadual 

de Mobilização Contra Dengue de Goiás, 44 (52%) foram devolvidos e respondidos 

(Figura 6).  

Em relação às características sociodemográficas dos participantes (Tabela 1), 

observou-se que dentre os respondentes (n=44), uma grande parte (41%) pertencia 

à faixa etária compreendida entre 46 e 55 anos. Não houve diferença significativa no 

número de participantes nas diversas faixas etárias em relação ao sexo (p=0,558), 

ou seja, a distribuição foi homogênea e ao acaso. A maioria (61,4%) referiu ser 

casada e um percentual de 77,3% dos respondentes eram naturais do Estado de 

Goiás.  

Em relação à formação profissional, dos 44 participantes, 33 (75%) afirmaram ter 

curso superior; a graduação foi realizada, predominantemente, em Instituições 

privadas (69,7%) e um percentual de 57,6% afirmou ter curso de pós-graduação.  

Quanto às relações de trabalho dos sujeitos (n=44), um percentual de 70,5% era 

servidor efetivo; a maioria (56,8%) com carga-horária de até 8 horas; 86,4% 

advindos de Instituições de natureza Pública e 34,1% exercia função Técnica na 

Instituição. 
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Tabela1: Características sociodemográficas dos participantes do estudo, Goiás, 2014. 

Características 
sociodemográficas 

Participantes 
n = 44 

%   
Características 

sociodemográficas 
Participantes 

n = 44 
% 

Faixa etária (em anos) 
 

  Tipo de Instituição Superior (n=33) 

26-30 1 2,3   Privada 23 69,7 

31-35 8 18,2   Pública 10 30,3 

36-40 3 6,8   
   

41-45 6 13,6   Pós-graduação (n=33) 
 

46-50 9 20,5   Sim 19 57,6 

51-55 9 20,5   Não 14 42,4 

56-60 3 6,8   
   

>60 5 11,3   Carga horária de trabalho (em horas) 

   
  Até 6 5 11,4 

Gênero 
  

  Até 8 25 56,8 

Feminino 23 52,3   Até 10 10 22,7 

Masculino 21 47,7   >10 4 9,1 

   
  

   
Estado civil 

  
  Natureza da Instituição 

 
Solteiro 6 13,6   Pública 38 86,4 

Casado 27 61,4   Privada 4 9,1 

Divorciado 9 20,5   Outra 2 4,5 

Outro 2 4,5   
   

   
  Vínculo empregatício 

 
Naturalidade 

  
  Contrato  8 18,2 

Goiás 34 77,3   Concursado efetivo 31 70,5 

Bahia 1 2,3   Celetista 3 6,8 

Ceará 1 2,3   Ignorado 2 4,5 

Distrito Federal 1 2,3   
   

Minas Gerais 3 6,8   Função 
  

Maranhão 1 2,3   Técnico 15 34,1 

Rio de Janeiro 1 2,3   Direção/gestão 9 20,5 

Santa Catarina 1 2,3   Assessoria/planejamento 6 13,6 

São Paulo 1 2,3   Outra 13 29,5 

   
  Ignorado 1 2,3 

Formação 
Superior   

  
   

Sim 33 75   
   

Não 11 25         

Fonte: Dados da pesquisa 
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Dentre os participantes (n=44), 75% trabalhavam em Instituições localizadas na 

Região de Saúde Central (Figura 8). Os representantes de dez das 17 Regiões de 

Saúde de Goiás participaram do estudo: Entorno Norte (Formosa - 1), Sudoeste I 

(Rio Verde - 1), Sudoeste II (Jataí - 1), Sul (Itumbiara -1 e Morrinhos - 1), Oeste I 

(Iporá - 1), São Patrício (Ceres - 1), Serra da Mesa (Uruaçu - 1), Centro Sul 

(Aparecida de Goiânia - 2), Central (Goiânia – 33) e Pireneus (Anápolis - 1) (Figura 

8). 

 

 

 

 

Em relação às atividades de prevenção e controle da dengue realizadas no período 

entre 2011 e 2013, de um total de 44 participantes apenas um (2,3%) afirmou não 

ter realizado nenhum tipo de ação devido ao fato de não trabalhar na área. Os 

demais realizaram ações de prevenção com uma frequência, predominante, de até 

uma vez por semana (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Região Central: Goiânia; Centro Sul: Aparecida de Goiânia; Sul: Morrinhos e Itumbiara; Pireneus: 
Anápolis; São Patrício: Ceres; Entorno Norte: Formosa; Oeste I: Iporá). 

Figura 8: Frequência de participação dos representantes, Goiás, 2014. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 2: Frequência das ações de prevenção contra dengue realizadas pelos participantes 

do estudo, Goiás, 2011- 2013. 

Prevenção e controle da dengue 
Participantes 

n=44 
% 

    Ações de prevenção e controle 
  

 
Sim 43 97,7 

 
Não 1 2,3 

Quais dos motivos impede 
  

 
Não trabalha na área 1 100 

Frequência (n=43) 
  

 
Até 1 x/sem 12 27,8 

 
Mais 3x/sem 7 16,3 

 
1 a 3 x/sem 7 16,3 

 
Diariamente 6 14,0 

 
1 vez por mês 2 4,7 

 
Bimestralmente 1 2,3 

  Diversas 8 18,6 

                  Fonte: Dados da pesquisa  

 

Os respondentes que afirmaram realizar algum tipo de atividade contra a doença 

(n=43) tiveram a opção de assinalar mais de um tipo de ação, por isso os resultados 

foram descritos em um Gráfico de Série (Figura 9). Os dados evidenciaram que, dos 

43 respondentes, 27 (62,8%) assinalaram a opção educação em saúde, ao passo 

que 17 (39,5%) marcaram ações de vigilância em saúde.  

 

 

Figura 9: Frequência dos participantes que realizaram ações de prevenção e controle contra 
dengue, Goiás, 2011-2013. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Realizou-se uma triangulação entre as respostas objetivas e discursivas, e 

constatou-se que dos 27 (62,8%) participantes que afirmaram realizar ações de 

educação em saúde, a maioria (89%) também descreveu essas ações na parte 

discursiva do questionário, com predomínio de palestras. E dentre os 17 

participantes que marcaram vigilância em saúde, 11 (65%) também elencaram 

ações de vigilância na parte discursiva, com predomínio do manejo ambiental. 

Um percentual de 65,1% dos participantes (n=43) que executaram ações de 

prevenção contra dengue realizou uma ou duas atividades simultaneamente.  

Observou-se que 67,7% dos participantes que afirmaram realizar ações de 

educação em saúde eram do sexo feminino. E 64% dos respondentes que 

afirmaram desempenhar ações de controle e manejo eram do sexo masculino. 

Constatou-se que 52,2% dos representantes que mencionaram realizar ações de 

controle e manejo exerciam função Técnica na Instituição. 

Para as demais análises comparativas de faixa etária, frequência, carga horária, 

área de formação e natureza da Instituição não foram significativas (dados não 

mostrados). 

6.2.2 Ações e Percepções dos participantes do estudo 

Após a leitura das respostas das questões discursivas n° 25 e n° 26 (Apêndice 1) e 

tratamento dos dados no webQDA, visualizou-se 27 subcategorias (Quadro 4): 

 

Quadro 4: Codificação das respostas em relação às questões do estudo, Goiás, 2014. 

QUESTÃO (Q) SUBCATEGORIAS (S) 

Q25) Relate, resumidamente, as 

principais ações de prevenção e/ou 

controle da dengue realizadas por 

você entre 2011 e 2013? 

práticas pedagógicas tradicionais (S1), práticas 

pedagógicas alternativas (S2), capacitação de 

recursos humanos (S3), comitê de mobilização 

contra dengue (S4), mobilização na comunidade 

(S5), equipes de educação em saúde (S6), 

prevenção e controle (S7), intersetorialidade 

(S8), manejo do vetor (S9), manejo ambiental 

(S10), coordenação (S11), assessoramento 

(S12), avaliação (S13), supervisão (S14) 
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QUESTÃO (Q) SUBCATEGORIAS (S) 

Q26) Apresente nas linhas 

seguintes uma síntese do que você 

pensa sobre as ações de Educação 

em Saúde para prevenção e 

controle da dengue? 

conscientização (S15), responsabilização (S16), 

participação da comunidade (S17), 

conhecimento  (S18), importância (S19), 

eficiência (S20), suficiência (S20), continuidade 

(S21), sistematização (S22), comitê de 

mobilização contra dengue (S23), educação nas 

escolas (S24), intersetorialidade (S25), escassez 

de recursos (S26), controle do vetor (S27) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em seguida, em virtude das subcategorias apresentarem semelhanças entre si, 

estas foram reagrupadas, resultando em 18 subcategorias maiores às quais foram 

organizadas em seis categorias que confluíram em duas dimensões: Ações (D1) e 

Percepções (D2). Em relação à D1 visualizaram-se três categorias: Educação em 

Saúde (C1), Vigilância em Saúde (C2) e Gestão (C3). E em relação à D2, três 

categorias: Empoderamento (C4), Características das Ações (C5) e Recursos (C6) 

(Quadro 5). 

 

Quadro 5: Relação das dimensões e categorias dos discursos dos respondentes, Goiás  

2014. 

DIMENSÕES (D) CATEGORIAS (C) SUBCATEGORIAS (S) 

AÇÕES (D1) 

Educação em Saúde (C1) 
palestras (S1), outras práticas (S2), 

capacitação (S3), equipes de educação 

em saúde (S4) 

Vigilância em Saúde (C2) manejo do vetor (S5), manejo 

ambiental (S6),  intersetorialidade (S7) 

Gestão  (C3) assessoria (S8), supervisão (S9), 

avaliação (S10) 

PERCEPÇÕES (D2) 

Empoderamento (C4) 
responsabilização (S11), 

conscientização (S12), conhecimento 

(S13) 

Características das Ações (C5) importância (S14), eficácia (S15), 

suficiência (S16) 

Recursos (C6) financeiro (S17), humano (S18) 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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Os conceitos que nortearam a categorização dos discursos dos participantes em 

Ações e Percepções estão descritos no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Conceitos das Ações e Percepções, Goiás, 2014. 

DIMENSÃO (D) CONCEITOS 

 

 

AÇÕES (D1) 

Ações de prevenção e controle da dengue 

realizadas pelos representantes do Comitê de 

Mobilização Contra Dengue, práticas 

pedagógicas, manejo, ações intersetoriais, 

planejamento permanente e contínuo, 

fortalecimento da gestão, conscientização e 

mobilização. 

 

 

PERCEPÇÕES (D2) 

Percepções acerca da educação em saúde 

para prevenção e controle da dengue, 

opiniões, sentimentos, expectativas. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da consolidação das dimensões resultantes da confluência das categorias, 

metodologicamente, optou-se por analisá-las de forma estruturada nas seções 

seguintes. 

6.2.2.1 Dimensão 1: Descrição das Ações de Prevenção e Controle contra Dengue 

A dimensão Ações compreende as principais atividades de prevenção e controle da 

dengue realizadas pelos sujeitos do estudo, entre 2011 e 2013. 

De um total de 44 respondentes, apenas um deles (2,3%) afirmou não realizar 

nenhum tipo de ação contra a dengue. Portanto, esta dimensão contém as ideias de 

43 participantes (P) do estudo.  

Destaca-se que uma mesma ação pode ter sido mencionada por mais de um 

participante, e que um mesmo participante pode ter mencionado, na mesma 

resposta, ações diferentes. As atividades elencadas pelos participantes do trabalho 

foram agrupadas nas categorias de educação em saúde (C1), vigilância em saúde 

(C2) e gestão (C3) (Quadro 7). 
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Quadro 7: Ações de prevenção e controle contra dengue realizadas pelos participantes, 

Goiás, 2011-2013. 

CATEGORIAS (C) SUBCATEGORIAS (S) 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE (C1) 

 

  

S1) 20 (47%): palestras (escolas, construções civis e 

salas de espera) 

S2) 12 (28%): mencionaram outros tipos de práticas 

(teatros, gincanas, fantoches) 

S3) 12 (28%): capacitações, aperfeiçoamento, workshops 

S4) 1 (2,3%): grupos de educação permanente 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE (C2) 

  

S5) 3 (7%): manejo do vetor  Aedes aegypti 

S6) 22 (51,2%): manejo ambiental (calhas, ralos, 

mutirões) 

S7) 7 (16,3%): ações intersetoriais (escolares, Ministério 

Público,  Exército, conselhos, líderes) 

 

GESTÃO (C3) 

  

S8) 9 (20,9%): assessoria 

S9) 4 (9,3%): supervisão 

S10) 8 (18,6%): avaliação 

Fonte: Dados da pesquisa (n=43 participantes) 

6.2.2.1.1Categoria 1: Educação em Saúde 

Esta categoria agrupou as ações educativas para prevenção e controle da dengue 

citadas pelos participantes. Para nortear a análise, adotou-se como parâmetro o 

conceito de educação em saúde definido no Quadro 2. 

É importante salientar que, como se trata da percepção do respondente, ele pode ter 

feito ao mesmo tempo duas atividades educativas diferentes ou ter mencionado na 

mesma resposta ideias a respeito de categorias diferentes. 

Apesar de a educação compor um dos pilares que sustentam a vigilância em saúde, 

optou-se por criar uma categoria específica para a educação em saúde porque se 

acredita que seja a estratégia mais eficaz para o planejamento do Comitê e 

fortalecimento da sua gestão (BRASIL, 2009a). 



80 

 

 

 

Entre os participantes (P) (n=43), 20 (47%) ministraram palestras, sobretudo em 

escolas, em construções civis e nas salas de espera da instituição em que trabalha.  

 

“Palestras para operários da construção civil, para comunidade 
escolar e em igrejas.” (P1) 
“Realização de palestras em diversas instituições privadas e 
públicas.” (P2) 
“[...] palestras na sala de espera do COREN pelos mesmos; 
orientação ao pessoal atendido no COREN [...].” (P17) 
“Palestra, divulgação de informações nos murais da unidade/visita 
com orientações e folders educacionais para vizinhos.” (P30)  
“[...] palestras na SIPAT [...].” (P32) 

 

 

Um percentual de 28% (12 respondentes) mencionaram outros tipos de práticas, 

como confecção de material educativo, organização de gincanas nas escolas, 

teatros, fantoches, filmes, entrevistas em rádio, uso da intranet para divulgar 

informes sobre a dengue. 

 

“[...] distribuição e confecção de material educativo; visitas 
domiciliares em prédios para conscientização; teatro; recursos 
audiovisuais; filmes educativos e cartazes.” (P1) 
“[...] apresentação teatral e orientações relacionadas ao tema, 
principalmente junto à construção civil.” (P4) 
“Foram realizadas orientações em saúde com a temática Dengue, 
através de vários instrumentais técnicos tais como: modelos 
anatômicos, esquetes teatrais, gincanas, pintura com desenhos, etc., 
para o público frequentador da unidade.” (P31) 

 
De um total de 43 respondentes, 12 (28%) frequentaram cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento e apenas um participante (2,3%) relatou ter se envolvido com a 

formação de equipes de educação em saúde nos municípios.  

 

“Participação em seminários e oficinas com os temas de vigilância 
em saúde e educação permanente em saúde; reunião com gestores 
municipais e técnicos da SES/GO [...].” (P3) 
“Capacitação para os agentes da dengue (ACE) e montagem das 
equipes de educação em saúde para exercer ações educativas em 
seus municípios [...]” (P7) 
“Curso para integração ACS/ACE; capacitação para supervisores de 
região e ACE; reunião com coordenadores de núcleos de vigilância 
epidemiológica; controle de vetores e educação em saúde; curso de 
aplicação de tecnologia em agrotóxicos; participação no 1° Workshop 
do Estado de Goiás.” (P41) 
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6.2.2.1.2 Categoria 2: Vigilância em Saúde 

Esta categoria compõe-se das ações de combate à dengue realizadas sob o 

enfoque da vigilância. Para nortear a análise, adotou-se como parâmetro o conceito 

de vigilância em saúde descrito no Quadro 2. 

Após a leitura das respostas, observaram-se ações de vigilância relacionadas ao 

manejo tanto do Aedes aegypti quanto do meio ambiente, e, também, ações 

intersetoriais. 

Dentre os respondentes (n=43), três deles (7%) mencionaram a atuação no manejo 

do vetor Aedes aegypti utilizando larvicidas e aspersão aeroespacial de inseticidas 

para a redução da infestação do mosquito.  

 

“Formação de equipes do município para atuação na UBV pesada 
(fumacê).” (P2) 
“[...] bloqueios com ultra-baixo volume, manejos ambientais, diante 
das necessidades fazemos uso de larvicida e inseticida.” (P40) 
 

Em relação ao manejo ambiental, 22 representantes (51,2%) monitoraram calhas e 

ralos e participaram do recolhimento de lixo por meio de mutirões nos bairros. 

 

“[...] coleta de pneumáticos; mutirão de combate a dengue 
envolvendo agentes de endemias, comunidade e sociedade 
organizada [...].” (P2) 
“[...] monitoramento nas áreas da instituição com objetivo de evitar 
possíveis focos de criadouros de transmissor da dengue.” (P15) 
“Faço a revisão dos ralos, olho os quintais, se tem água parada 
reúno as pessoas para cuidar do próprio lixo.” (P24) 
“Limpeza do meio ambiente; recolhimento de material/lixo e 
monitoramento preventivo de calhas e grades.” (P28) 
“Parcerias para a realização de arrastões contra dengue nos bairros 
[...].” (P38) 
 

E por fim, em relação às ações intersetoriais, dos 43 participantes, sete (16,3%) 

realizaram algum tipo de ação com essa perspectiva. Foram citadas atividades nas 

escolas e nas universidades, campanhas nos bairros apoiadas pelo Exército e 

Ministério Público e articulação de parcerias com líderes de bairros, igrejas e 

conselhos. 

“[...] mutirão de combate a dengue envolvendo agentes de endemias, 
comunidade e sociedade organizada; combate a dengue 
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conjuntamente com municípios da região metropolitana (Aparecida 
de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Bela Vista, Caldazinha); 
ação conjunta com Exército [...].” (P2) 
“[...] parcerias, integrações com outros seguimentos, comitês, 
conselhos de mobilização social e participação em conferências de 
níveis municipais.” (P9) 
“Acompanhamento e monitoramento de ações de prevenção a 
dengue nas escolas públicas do Estado.” (P16) 
“[...] articulação com outras instituições parceiras do comitê para 
realização de ações de prevenção.” (P 18) 
“[...] parcerias com lideranças dos equipamentos sociais (limpeza, 
informação, busca de parceiros para eventos) [...].” (P19) 
“O trabalho contínuo e progressivo com educação em saúde, 
principalmente, com crianças e adolescentes, coopera para 
estabelecer cultura de saúde pública na qual todos cooperam 
mutuamente com os outros.” (P20) 
 

6.2.2.1.3 Categoria 3: Gestão 

Esta categoria contemplou ações de prevenção e controle da dengue com enfoque 

na gestão e no planejamento, ou seja, organizadas de forma centralizada e 

articulada entre as três esferas (Federal, Estadual e Municipal) (BRASIL, 2009a). 

Nessa perspectiva, identificou-se no relato dos participantes (n=43) que 9 (20,9%)  

realizaram atividades de assessoramento, por meio de apoio técnico e logístico 

oferecido pela SES-GO aos municípios de Goiás. 

 

“Assessoramento aos municípios, distribuição de insumos aos 
municípios e apoio técnico no controle da dengue.” (P8) 
 

Um total de quatro respondentes (9,3%) desenvolveram ações de supervisão, que 

consistiram no monitoramento e na inspeção dos técnicos da SES-GO nos 

municípios. E por fim, oito (18,6%) desempenharam ações de avaliação, 

considerando o cumprimento das metas pactuadas e a consistência dos dados 

produzidos. 

6.2.2.2 Dimensão 2: Percepções sobre ações de educação em saúde para 

prevenção e controle da dengue. 

Esta dimensão agrupou as subcategorias identificadas nos fragmentos de texto 

sobre percepções, sentimentos e opiniões manifestados pelos representantes do 

comitê em relação à educação em saúde para prevenção e controle da endemia. As 

subcategorias encontradas deram origem às seguintes categorias: empoderamento 
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(C4), características das ações (C5) e recursos (C6), descritas a seguir. As 

percepções sobre esse assunto foram respondidas por todos os participantes (P) da 

pesquisa (n=44) (Quadro 8). 

 

Quadro 8: Percepções sobre educação em saúde para prevenção da dengue, Goiás, 2014. 

CATEGORIAS (C) SUBCATEGORIAS (S) 

EMPODERAMENTO (C4) 

 

S11) 24 (54,5%): responsabilização 

S12) 17 (38,6%): conscientização 

S13) 7 (15,9%): aumenta o nível do conhecimento 

 

CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES 

(C5) 

 

S14) 26 (59,1%) : importância 

S15) 9 (20,5%): eficácia 

S16) 14 (31,8%): suficiência 

 

RECURSOS (C6) 

 

S17) 2 (5%): financeiro 

S18) 2 (5%): humano 

Fonte: Dados da pesquisa (n=44 participantes) 

6.2.2.2.1 Categoria 4: Empoderamento 

Esta categoria contemplou a educação em saúde como forma de emancipação dos 

indivíduos, aumentando a autonomia e a liberdade, conhecidas como 

empoderamento. Este favorece e viabiliza o engajamento, a co-responsabilização e 

a participação social na perspectiva da cidadania (KLEBA; WENDAUSEN, 2009). 

 
 “As ações de educação em saúde são estratégias imprescindíveis 
para o enfrentamento e controle da dengue. E à medida que 
empodera os diferentes atores e, ainda, fomenta o processo da 
responsabilização e pró-atividade na execução [...]”. (P3) 
 

Na concepção de 24 respondentes (54,5%), o processo educativo promove a 

responsabilização dos indivíduos, gestores e profissionais de saúde, deixando-os 

aptos a enfrentarem os problemas individuais e coletivos, bem como intensifica a 

participação nas ações de combate à dengue.  

 



84 

 

 

 

 “[...] E à medida que empodera os diferentes atores e, ainda, 
fomenta o processo da responsabilização e pró-atividade na 
execução.” (P3) 
 “[...] As pessoas sabem o que fazer para acabar com o mosquito, 
mas, não fazem. Ou seja, culturalmente, os goianos são mal 
educados e não se consideram corresponsáveis pelo problema.” (P4) 
“A população não está envolvida para sanar esse problema, pois não 
veem a doença como algo grave na sociedade.” (P5) 
“Acredito que a Educação em Saúde é a base para prevenção e 
controle da dengue, visto que se a população, profissionais de saúde 
e gestores estiverem conscientes e mobilizados, com certeza 
conseguiremos melhorar a situação da dengue no Estado.” (P18) 
“As ações de educação em saúde para prevenção e controle da 
dengue é de grande importância desde que a população faça a sua 
parte nesta guerra contra o mosquito [...].” (P22) 
“[...] O que parece estar faltando é a população fazer a sua parte e 
ser mais ativa no controle da Dengue, pois a maioria conhece bem 
como prevenir, mas deixa de agir efetivamente, permitindo a 
proliferação do vetor.” (P39) 

 

A conscientização também foi outro fator abordado por 17 (38,6%) participantes. 

Eles acreditam que a educação no âmbito da saúde propicia a persuasão, com a 

qual se consegue atingir todo tipo de público, fomentando a consciência crítica dos 

indivíduos acerca da destinação adequada do lixo produzido a fim de evitar os 

criadouros do Aedes aegypti. 

 

“A Educação em Saúde é uma ferramenta de persuasão que utiliza 
inúmeros recursos didáticos e pedagógicos com a finalidade de 
atingir todo tipo de público com informações e práticas capazes de 
transformar a maneira de ser, pensar e agir de uma comunidade. 
[...]”. (P9) 
“A ES é fundamental na prevenção e controle da dengue, pois desde 
que a população esteja devidamente orientada a reconhecer os 
problemas decorrentes da doença e estimulada a cuidar dos fatores 
predisponentes, tais como, limpeza do quintal, água parada nas 
plantas, ente outros, o fator etiológico será eliminado 
concomitantemente.” (P42) 
“[...] faz com que as pessoas possam se conscientizar da importância 
dos cuidados que devem ser adotados no âmbito de suas 
propriedades, como também das consequências causadas pela 
dengue às pessoas que são acometidas pela doença.” (P44) 
 

Identificou-se no discurso de sete respondentes (15,9%) que a educação também 

aumenta o nível de conhecimento e favorece a autonomia e a liberdade da 

população. Contudo, observou-se que um participante ainda visualizava a educação 
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em saúde como estratégia de repasse de informações com a finalidade de mudar 

comportamento. 

 

“São muito importantes para o repasse de informações [...].” (P31) 
“[...] Então, o que realmente está faltando no caso hoje, é a ES como 
estímulo a mudanças de comportamento da população em geral.” 
(P42) 
 

6.2.2.2.2 Categoria 5: Características das Ações 

Esta categoria refere-se aos discursos dos sujeitos do estudo que caracterizaram as 

ações de educação em saúde desenvolvidas. 

Dentre os 44 representantes, 26 (59,1%) reconheceram que a educação em saúde é 

de extrema importância para a prevenção e o controle da dengue.  

 

“Acredito que a Educação em Saúde é a base para prevenção e 
controle da dengue [...].” (P18) 
“As ações de educação em saúde para prevenção e controle da 
dengue são extremamente necessárias, pois a cada dia o número de 
casos de dengue tem aumentado.” (P23) 
“É de suma importância, já que a vida humana está em jogo.” (P32) 

 

Em relação à eficácia dessas atividades, nove participantes (20,5%) afirmaram 

existir ótimos trabalhos educativos sendo desenvolvidos, contudo, reconheceram 

que há muito que ser melhorado. Relataram sobre a falta de planejamento das 

ações e, ainda, que ações educativas eficazes e de qualidade devem ser contínuas 

e permanentes, ou seja, ocorrem o ano inteiro, independente de período epidêmico. 

 

“Existem ótimos trabalhos sendo executados, trabalhos que utilizam 
técnicas artísticas para passar a mensagem, para mobilizar.” (P2) 
“No geral, são boas. Existem boas ideias e iniciativas, porém, as 
mesmas são muito isoladas ou suas aplicabilidades não tão efetivas. 
Creio que deveriam existir ações mais dinâmicas que envolvessem 
mais a sociedade em geral.” (P27) 
“Precisam ser permanentes, envolver outras áreas [...].” (P30) 
“As ações voltadas para a Educação em Saúde são muito bem 
conduzidas [...].” (P39) 
 

Outra questão referiu-se à menção por 14 participantes (31,8%) a respeito da 

insuficiência das atividades, que por si só não tem produzido os efeitos esperados e 
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que, portanto, devem se somar às outras iniciativas, como a punição por meio de 

multa.  

“[...] pelo tempo em que desempenho este trabalho, vejo que não é o 
suficiente, ou seja, teria que haver punição aos donos dos imóveis 
que deixam os mesmos em condições favoráveis ao 
desenvolvimento do vetor.” (P7) 
“Mobilização e ações coletivas somadas à educação nas escolas.” 
(P12) 
“Ações mais duras também são necessárias, como exemplo: 
cobrança de multa.” (P14) 
 

6.2.2.2.3 Categoria 6: Recursos 

Esta categoria refere-se aos recursos humanos e financeiros disponibilizados pelas 

Instituições para a realização das ações de educação em saúde. Foi mencionada 

nas falas dos respondentes a necessidade de profissionais com perfil para planejar e 

desenvolver as ações; condições adequadas de trabalho, como materiais educativos 

e sede própria para este fim e, principalmente, a escassez de recursos financeiros 

por parte das três esferas (federal, estadual e municipal) (BRASIL, 2009a). 

Um percentual de 5% dos participantes (n=44) relatou o fato de não conseguirem 

praticar suas ideias e estratégias por falta de recursos financeiros. Um respondente 

relatou que para entregar broches e canetas e organizar um teatro sobre a dengue 

no seu local de trabalho, precisou gastar seu próprio dinheiro. 

E quanto aos recursos humanos, também foi mencionado por 5% dos participantes 

que não há profissionais suficientes ou com perfil para trabalhar na área educativa, 

prejudicando a continuidade e a qualidade das ações.  

 

“Faz-se necessário aumentar os recursos humanos que atuam com 
educação em saúde (RHs qualificados). E trabalhar com ações e 
projetos tanto de curto quanto de médio e longo prazo. Deve-se 
também, ampliar os recursos financeiros e materiais.” (P-2) 
“[...] precisa de técnicos com perfil para trabalhar; poucos possuem 
esse perfil; rotatividade do profissional.” (P19) 
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7 DISCUSSÃO 

Este estudo é o primeiro a ser realizado com representantes de Instituições públicas 

e privadas instituídas no Comitê de Mobilização Contra Dengue do Estado de Goiás. 

Essas iniciativas são sempre bem-vindas, uma vez que o Estado é uma região 

endêmica, um dos caminhos é a mobilização da população, do ponto de vista da 

gestão dos serviços públicos de saúde.  

As reuniões do Comitê são ambientes favoráveis ao diálogo e ao planejamento de 

ações preventivas contra dengue. De posse desse entendimento, compreender o 

papel dos representantes do Comitê nas ações de prevenção e controle da doença é 

de extrema relevância para a reflexão crítica sobre como estão sendo conduzidas 

estas reuniões e os processos de trabalho em saúde. 

Quanto ao perfil dos participantes da pesquisa, apesar da formação profissional não 

ter influenciado no tipo de ação, constatou-se que os participantes possuíam 

profissões diversificadas, o que é vantajoso do ponto de vista da importância 

intersetorial e multidisciplinar investigada por Gasperin (2012). Ele pesquisou a 

participação da comunidade de Gravataí no controle da dengue, a partir de um 

levantamento das últimas reuniões do Comitê da dengue realizadas no município. A 

representatividade nas reuniões dos diferentes segmentos da sociedade foi baixa e, 

diante disso, constatou ser impossível o município formular estratégias seguras para 

o enfrentamento de uma possível epidemia. 

O fato das mulheres terem realizado mais educação em saúde justifica-se pelo 

posicionamento de Wermelinger et al (2010) no qual a profissionalização feminina 

surgiu vinculada aos atos de cuidar, educar e servir, entendidos como vocação. 

A função Técnica foi mencionada por grande parte dos respondentes, distanciando 

ainda mais o Comitê da Gestão; o que não ocorreu no achado de Lima e Vilasbôas 

(2011), predominando cargos de Gestão no Comitê Estadual de Mobilização Social 

de Prevenção e Controle da Dengue na Bahia. 

Quanto às ações de prevenção contra dengue executadas pelos sujeitos do estudo, 

evidenciou-se que a maioria afirmou realizar educação em saúde por meio de 

palestras.  

“Palestras para operários da construção civil, para comunidade 
escolar e em igrejas.” (P1) 
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“Realização de palestras em diversas instituições privadas e 
públicas.” (P2) 
“[...] palestras na sala de espera do COREN pelos mesmos; 
orientação ao pessoal atendido no COREN [...].” (P17) 

 

Este achado contraria o estudo de Valente et al (2012), que ao invés de utilizarem 

palestras, inseriram a problematização nas ações educativas. Propuseram-se 

atividades pedagógicas para pacientes de uma policlínica do Rio de Janeiro, nas 

quais o participante e o profissional trocaram experiências e adquiriram juntos as 

mesmas responsabilidades, de ensinar e aprender. 

Por outro lado, a escolha por práticas pedagógicas mais dinâmicas, como teatros, 

fantoches e gincanas, também foi identificada em alguns discursos dos 

respondentes, principalmente em escolas. 

“Foram realizadas orientações em saúde com a temática Dengue, 
através de vários instrumentais técnicos tais como: modelos 
anatômicos, esquetes teatrais, gincanas, pintura com desenhos, etc., 
para o público frequentador da unidade.” (P31) 

 
Esta iniciativa está de acordo com estudos que comprovaram que o uso de jogos 

virtuais, teatros, cartazes e fantoches acarretaram aumento no nível de 

conhecimento e melhora na qualidade de vida da pessoa (SILVA et al., 2008; 

COSCRATO; PINA; MELLO, 2010). 

Estudo realizado por Souza, Montes e Neves (2008) também evidenciou esse 

aumento no conhecimento após terem adequado para a realidade o saber científico 

adquirido no ensino formal. Os pesquisadores fizeram uso de oficinas e dinâmicas, 

bem como aulas teórico-práticas, para motivar a autoestima do grupo e os cuidados 

básicos com a saúde. A interação proposta desencadeou um espaço humanizado e 

permitiu a troca de experiências, constituindo uma nova forma de educar. 

Outro aspecto analisado no âmbito do estudo foi a preocupação com a capacitação 

profissional, fato que concorda com a pesquisa de Moreira et. al (2013), no qual a 

maioria dos agentes comunitários de saúde entrevistados reconheceram a 

importância do constante aperfeiçoamento para melhorar o desempenho no 

trabalho.  

 

“Curso para integração ACS/ACE; capacitação para supervisores de 
região e ACE; reunião com coordenadores de núcleos de vigilância 
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epidemiológica; controle de vetores e educação em saúde; curso de 
aplicação de tecnologia em agrotóxicos; participação no 1° Workshop 
do Estado de Goiás.” (P41) 

 

Contudo, observou-se que a formação de equipes permanentes de educação em 

saúde ainda é incipiente, uma vez que apenas um dos participantes relatou se 

envolver nesse processo. Este achado não corrobora com o estudo de Moreira et al 

(2013), que constatou no relato de todas as agentes comunitárias de saúde a 

participação permanente em grupos de educação em saúde. 

Em relação às ações de vigilância, o manejo ambiental foi a atividade mais citada 

pelos participantes, realizado por meio de mutirões de coleta de lixo nos bairros e 

manutenção da limpeza do ambiente de trabalho.  

 

“[...] monitoramento nas áreas da instituição com objetivo de evitar 
possíveis focos de criadouros de transmissor da dengue.” (P15) 
 “Parcerias para a realização de arrastões contra dengue nos bairros 
[...].” (P38) 

 

Estas ações contaram com a integração de outros segmentos da sociedade, por 

meio de parcerias, o que, infelizmente, não foi possível ao Comitê Estadual de 

Mobilização Social de Prevenção e Controle da Dengue na Bahia, conforme estudo 

de Lima e Vilasbôas (2011). 

No que tange ao manejo do vetor, também referido pelos respondentes, ainda há o 

uso indiscriminado de pulverizadores como tentativa de eliminar o mosquito 

transmissor.  

 

“Formação de equipes do município para atuação na UBV pesada 
(fumacê).” (P2) 
“[...] bloqueios com ultra-baixo volume, manejos ambientais, diante 
das necessidades fazemos uso de larvicida e inseticida.” (P40) 

 

Esta conduta, observada nos discursos, não corrobora com estudos que defendem a 

substituição de inseticidas sintéticos por produtos a base de plantas. Como Quirino 

(2010) que testou a atividade larvicida do fumo contra populações de Aedes aegypti 

resistentes ao inseticida temefós, e comprovou que o fumo é eficaz na fase larvária 
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do mosquito; e Guissoni et al (2013) que testaram a atividade larvicida do líquido da 

castanha do cajueiro, e também obtiveram resultados significativos.  

Outra pesquisa, que fortalece ainda mais as discussões em torno do uso de 

pesticidas, é o de Leme et al (2014), os quais avaliaram a capacidade de retenção 

do malation (outro inseticida utilizado contra dengue) nas vestimentas dos agentes 

de endemias, na cidade de São Paulo. Constataram que havia a presença do 

inseticida na roupa do agente já na primeira aplicação e que, portanto, os 

trabalhadores estão expostos mesmo com o uso de equipamento de proteção 

individual. 

Além do manejo, foi citada a realização de ações intersetoriais no combate à 

dengue, com destaque para a comunidade escolar.  

 

“[...] mutirão de combate a dengue envolvendo agentes de endemias, 
comunidade e sociedade organizada; combate a dengue 
conjuntamente com municípios da região metropolitana (Aparecida 
de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Bela Vista, Caldazinha); 
ação conjunta com Exército [...].” (P2) 
“[...] parcerias, integrações com outros seguimentos, comitês, 
conselhos de mobilização social e participação em conferências de 
níveis municipais.” (P9) 
“Acompanhamento e monitoramento de ações de prevenção a 
dengue nas escolas públicas do Estado.” (P16) 

 

A inserção da problemática da dengue nas escolas corrobora com Montes et al 

(2012), que comprovaram que realizar ações educativas com escolares geram 

efeitos positivos na erradicação do vetor da dengue; e também com a pesquisa de 

Silva et al (2011b), que afirmaram que a educação em saúde na escola consiste 

num fator de proteção e promoção da mesma, conquista da cidadania e formação de 

atitudes e valores que levam o escolar a comportar-se de maneira inteligente, 

revertendo em benefício e da coletividade. 

No campo da gestão, predominou a assessoria prestada aos municípios do Estado 

de Goiás pelos representantes do Comitê que trabalham na SES-GO.  

 

“Assessoramento aos municípios, distribuição de insumos aos 
municípios e apoio técnico no controle da dengue.” (P8) 
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Em relação à gestão, observou-se que os técnicos da SES-GO cumpriram os seus 

papéis de apoiador técnico e logístico dos municípios. Isto porque já é sabido que os 

municípios não conseguem atender sozinhos todas as demandas em saúde do seu 

território. Sendo assim, a divisão do Estado em regiões de saúde tenta suprir 

serviços que são insuficientes ou inexistentes. 

Este achado ressalta a importância do presente estudo ter contado com a 

participação maioria das Regiões de Saúde do Estado. Em se tratando de agravos 

com elevada morbimortalidade como a dengue, torna-se fundamental contar com a 

participação de representantes destas regiões nos encontros do Comitê. 

Contudo, constatou-se a falta de um Plano de Trabalho que norteie as ações dos 

representantes do Comitê, o que corrobora com o estudo de Santos (2012), que ao 

avaliar o Sistema de Vigilância da Dengue no Estado de Goiás, observou que a 

maioria dos participantes não tinha plano de contingência concluído ou não sabia 

informar. 

Por fim, nessa perspectiva de educação em saúde para prevenção e controle da 

dengue é necessário o planejamento para diminuir o risco de novas epidemias, 

como afirmou o estudo de Lowe et al (2014), principalmente pelo potencial de uma 

epidemia durante eventos que envolvam muitos turistas. A vigilância aliada a ações 

educativas de prevenção em todas as regiões do Brasil apontam para a necessidade 

de metodologias que devem ser feitas rotineiramente para eventos em massa como 

a Copa do Mundo, realizada em 2014, prevendo a organização intersetorial para os 

próximos eventos, como as Olimpíadas que será realizada em 2016, no Brasil (VAN 

PANHUIS et al., 2014). 

Quanto às percepções dos participantes sobre educação para prevenção e controle 

da dengue, todos os discursos apontaram que ela é fundamental, empoderando o 

indivíduo de conhecimento, por meio da responsabilização e da persuasão.  

 

“A ES é fundamental na prevenção e controle da dengue, pois desde 
que a população esteja devidamente orientada a reconhecer os 
problemas decorrentes da doença e estimulada a cuidar dos fatores 
predisponentes, tais como, limpeza do quintal, água parada nas 
plantas, ente outros, o fator etiológico será eliminado 
concomitantemente.” (P42) 
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 “[...] E à medida que empodera os diferentes atores e, ainda, 
fomenta o processo da responsabilização e pró-atividade na 
execução.” (P3) 
 

 

Esta concepção corrobora com Santos (2009), que descreveu em sua pesquisa, 

sobre a importância da gestão participativa para empoderar o indivíduo de 

conhecimento e o transformá-lo num cidadão consciente de seus deveres e direitos.  

O empoderamento citado pelos participantes também corrobora com os 

pesquisadores Kleba e Wendausen (2009) e Cervera, Parreira e Goulart (2011), que 

defenderam a ideia de que o conhecimento adquirido na relação educador-educando 

promove a consciência crítica dos indivíduos, deixando-os aptos a enfrentarem os 

problemas de saúde individuais e coletivos. 

A importância da educação permanente também foi citada no estudo de Santos 

(2012) como sugestão de melhoria para o sistema de vigilância da dengue, porém, 

ainda apresenta alguns “nós” críticos, como a inexistência de equipes de educação 

em saúde e deficiência de recursos humanos. 

Santos (2012) observou que a principal sugestão dos Coordenadores do Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica do Estado de Goiás (54,5%) e dos profissionais da 

Assistência (43,8%) para o alcance de melhorias no sistema de vigilância da dengue 

no Brasil foi a capacitação voltada para a educação permanente dos profissionais 

envolvidos nessa vigilância. Esses profissionais pesquisados sugeriram, ademais, a 

adequação de recursos humanos e de infraestrutura (40,9%), e a Assistência 

sugeriu ações preventivas (25%). 

Percebeu-se também nos discursos que a escassez de recursos financeiros e a falta 

de perfil do educador (quando há profissional disponível) inviabilizam qualquer 

tentativa de planejamento permanente.  

 

“Faz-se necessário aumentar os recursos humanos que atuam com 
educação em saúde (RHs qualificados). E trabalhar com ações e 
projetos tanto de curto quanto de médio e longo prazo. Deve-se 
também, ampliar os recursos financeiros e materiais.” (P-2) 
“[...] precisa de técnicos com perfil para trabalhar; poucos possuem 
esse perfil; rotatividade do profissional.” (P19) 
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Esta concepção de “perfil de educador” está de acordo com Sales (2008), que 

analisou as ações educativas para prevenção da dengue realizadas por profissionais 

de um centro de saúde da família do município de Caucaia, no Ceará, e percebeu 

que os membros da equipe não tinham perfil para educador. Os profissionais fizeram 

uso de estratégias impositivas de transmissão do conhecimento e predominou o 

saber técnico em detrimento de uma relação dialogada e participativa com a 

comunidade. 

Contudo, responsabilizar a falta de recursos, seja material ou humano, para não 

cumprir o papel de educador, que é inerente ao membro do Comitê, é um total 

descompromisso com a responsabilidade assumida. Este posicionamento vai de 

encontro com Saraiva (2012), que relatou a competente atuação do Comitê 

Municipal de Combate a Dengue de Ijuí, no Rio Grande do Sul, como uma das 

experiências exitosas de combate à dengue no município. O Comitê conseguiu que 

o município aprovasse uma nova lei relacionada ao recolhimento de pneus. 

Este estudo apresentou como limitação, a baixa representação das Instituições 

integrantes do Comitê, pelo fato das reuniões mensais terem sido suspensas pela 

SES-GO no ano de 2014 ou, simplesmente, porque profissionais não devolveram o 

questionário respondido no tempo pré-estabelecido pelo pesquisador. 

Entretanto, este estudo demonstrou ser de grande relevância para a gestão, com 

informações importantes acerca da composição e atuação do Comitê Estadual de 

Goiás de Mobilização Contra Dengue.  Estas poderão subsidiar discussões e 

encaminhamentos futuros no que tange ao planejamento de ações com enfoque 

preventivo da doença na região. Este estudo contribuiu para traçar ações integradas 

e permanentes com a SES-GO, e contém subsídios para a produção de 

conhecimento na elaboração de notas técnicas e cartilhas acerca do tema: 

educação em saúde para prevenção e controle da dengue. 

Não se pretendeu esgotar o tema, sugerindo-se que nos próximos estudos seja 

analisado o impacto das intervenções do Comitê em outros componentes da 

vigilância em saúde. 
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8 CONCLUSÃO 

O percurso metodológico proposto permitiu contemplar os objetivos deste estudo e 

responder os questionamentos apontados: quem são, como atuam e o que pensam 

sobre educação em saúde para prevenção da dengue. 

Em relação ao papel dos representantes do Comitê Estadual de Goiás de 

Mobilização Contra Dengue, nas ações de prevenção e controle, concluiu-se que o 

perfil do representante, de uma maneira geral, não influenciou no tipo de atividade 

desempenhada.  

Os participantes realizaram ações de prevenção na área de educação, vigilância ou 

gestão. Contudo, a maior parte delas não foi planejada no espaço do Comitê, tendo 

sido planejada dentro de cada Instituição; a maioria optou por atividades tradicionais, 

com transmissão verticalizada do saber.  

Percebeu-se a inexistência de um Plano de Trabalho que defina quais ações são 

prioritárias e as responsabilidades de cada Instituição nesse processo. Este plano 

seria fundamental para a organização, o planejamento e o fortalecimento do Comitê 

diante das demandas e prioridades que o controle preventivo da dengue requer. 

Os participantes do estudo reconheceram que as ações de educação são 

primordiais para um controle mais efetivo da doença em Goiás, e que elas 

representam uma maneira de produzir saúde para a população. Contudo, 

ressaltaram que nem sempre as ações são realizadas devido a escassez de 

profissionais e de investimento financeiro por parte da gestão. 
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9 CONSIDERAÇÕES 

O planejamento de ações estratégicas contínuas fortalece a atuação do Comitê 

Estadual de Mobilização Contra Dengue de Goiás e atende, particularmente, às 

áreas de demanda prioritária e com problemas de maior relevância. 

Reconhecer a importância de ações preventivas, para um controle mais eficaz dessa 

endemia, é uma tarefa árdua e não deve ser ignorada pela gestão dos serviços de 

saúde. No que tange à educação em saúde, há um rompimento do modelo de cunho 

campanhista, pontual e descontínuo do combate à dengue; as discussões ganham 

um caráter ampliado, e a transmissão verticalizada do conhecimento sobre a doença 

é substituída pela reflexão crítica, promoção do diálogo, consciência e emancipação 

dos sujeitos.  

Todavia, de nada adianta o que foi discutido até aqui, se não houver profissionais 

com perfil para educar; local adequado para fazê-lo; recursos financeiros e insumos 

necessários e, por fim, se o ambiente no qual o trabalhador está inserido não possuir 

uma atmosfera favorável. 

Os benefícios deste estudo residem no fato de que seus resultados poderão nortear 

as ações tanto da gestão dos serviços de saúde quanto do Comitê no que tange a 

formulação de grupos de trabalho, o planejamento permanente, a reformulação de 

estratégias de controle e o fortalecimento da vigilância sob o enfoque da educação 

como medidas prioritárias para a prevenção da dengue em todo o Estado. 
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10 RECOMENDAÇÕES 

Esta pesquisa mostrou que o Comitê Estadual de Mobilização Contra Dengue de 

Goiás está caminhando no rumo certo para o combate à endemia, mas ainda há 

muito que ser melhorado. 

Portanto, recomenda-se repensar o formato da organização das reuniões do Comitê, 

com a finalidade de melhorar a adesão, e aumentar substancialmente a participação 

dos gestores, no sentido de unir os esforços de quem planeja e decide (Gestor) aos 

de quem executa (Técnico). 

Torna-se relevante rever o perfil dos representantes para que as ações possam ser 

planejadas e desempenhadas levando-se em conta o saber científico, sem, contudo, 

ignorar o saber advindo da prática. 

Recomenda-se definir as responsabilidades e prazos para executar e, sobretudo, 

avaliar o impacto das ações realizadas pelas Instituições participantes. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO 

 

1. Qual a sua idade?  

(A) de 20 a 25 anos          (B) de 26 a 30 anos            (C) de 31 a 35 anos  

(D) de 36 a 40 anos          (E) de 41 a 45 anos             (F) de 46 a 50 anos 

(G) de 51 a 55 anos          (H) de 56 a 60 anos             (I) acima de 60 anos 

2. Qual o seu sexo? 

(A) Feminino              (B) Masculino 

3.Estado onde nasceu: 

___________________________________________________________________ 

4.Se nasceu em Goiás, qual o 

município?__________________________________________________________ 

5. Qual o seu estado civil? 

(A) Solteiro               (B) Casado           (C) Divorciado     (D) Viúvo         (E) Outro 

6. Possui curso superior? 

(A) Sim                      (B) Não      

7. Caso afirmativo, em qual área é o seu curso superior? 

(A) Enfermagem                     (B) Biologia                 (C) Serviço Social  

(D) Nutrição                        (E) Educação Física           (F) Outro curso superior em 

outra área.  

8. Se a questão anterior foi "Outro curso superior em outra área", indique o 

nome do curso: 

__________________________________________________________________ 
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9. Caso tenha curso superior, a sua graduação foi realizada em que tipo de 

Instituição? 

(A) Pública estadual (em Goiás)                        (B) Pública federal (em Goiás) 

(C) Privada/filantrópica/outra (em Goiás)          (D) Pública estadual (em outro 

estado) 

(E) Pública federal (em outro estado)        (F) Privada/filantrópica/outra (em outro 

estado) 

10. Você fez curso de Pós-graduação lato sensu (MBA ou especialização)? 

(A) Sim          (B) Não 

11. Se a resposta anterior for Sim, indique qual curso de pós-graduação você 

fez: 

__________________________________________________________________ 

12. Qual o município em que trabalha? 

___________________________________________________________________ 

13. Quantas horas, em média, você trabalha por dia? 

(A) Não trabalho            (B) Menos de 4 horas                 (C) Até 6 horas 

(D) Até 8 horas               (E) Até 10 horas                        (F) Acima de 10 horas   

14. Instituição à qual pertence:  

(A) Pública                  (B) Privada               (C) Outra 

15. Qual o seu vínculo empregatício? 

(A) Contrato Temporário/Especial                (B) Concursado/Efetivo         

(C) Concursado/Estágio Probatório               (D) Celetista                    

16. Exerce qual tipo de função? 

(A) Direção/Gestão                    (B) Assessoria/Planejamento                (C) Técnico          

(D) Outra 
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17. Se a resposta anterior for Outra, qual? 

_______________________________________________________________ 

18. Você realiza ações de prevenção e/ou controle da dengue? 

(A) Sim(B) Não      

19. Caso negativo, quais desses motivos impedem a realização das ações? 

(A) Desinteresse da gestão                          (B) Desinteresse dos profissionais de 

saúde 

(C) Recursos financeiros insuficientes         (D) Infraestrutura inadequada      

(E) Outros 

20. Se a resposta anterior for Outros, qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

21. Em caso afirmativo, quais ações e/ou atividades de prevenção e/ou 

controle da dengue você realiza? 

(A) Educação em Saúde              (B) Controle/Manejo                       (C) 

Palestras/cursos               

(D) Vigilância em Saúde                    (E) Mobilização na comunidade     (F) Outras                      

22. Se a resposta for “Outras”, qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

23. Qual a frequência com que essas ações são realizadas? 

(A) Até 1 vez por semana          (B) de 1 a 3 por semana        (C)  acima de 3 por 

semana 

(D) Outro 
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24. Se a resposta for Outros, qual a frequência? 

 ___________________________________________________________________ 

25. Relate, resumidamente, as principais ações de prevenção e/ou controle da 

dengue realizadas por você entre 2011 e 2013: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

26. Apresente nas linhas seguintes uma síntese do que você pensa sobre as 

ações de Educação em Saúde para a prevenção e controle da Dengue? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), de uma 

pesquisa. Meu nome é Myrella Silveira Macedo Cançado, sou a pesquisadora 

responsável e minha área de concentração é Gestão de Sistemas e Serviços de 

Saúde. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, e no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste Documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não 

será penalizado (a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável, Myrella Silveira Macedo Cançado ou suas orientadoras, 

Ellen Synthia Fernandes de Oliveira e Maria Alves Barbosa nos telefones: (62) 

84635170, 82359522, 81418830. Caso o participante necessite, será permitido ligar 

a cobrar para a equipe pesquisadora. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos 

como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 

3521-1076.  

Vou desenvolver uma pesquisa cujo título é “Atuação dos Representantes do Comitê 

Estadual de Mobilização Contra Dengue de Goiás nas Ações de Prevenção”. Este 

estudo justifica-se diante do aumento crescente, nos últimos dez anos, de casos de 

dengue em Goiás acompanhado do aumento no número de óbitos.   

. 
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Este estudo tem como objetivo compreender o papel dos representantes do Comitê 

Estadual de Mobilização Contra Dengue de Goiás nas ações de prevenção e 

controle da dengue.   

Necessito que o Sr (a) responda este questionário que entregarei a seguir, pois ele 

me permitirá obter dados sobre o perfil sociodemográfico; ações de prevenção 

realizadas e a percepção acerca da educação em saúde para prevenção da dengue. 

O Sr (a) terá 40 minutos para respondê-lo, caso resida em Goiânia, ou uma semana, 

caso more em outro município. Neste último caso, deverá preenchê-lo e devolver 

digitalizado por email. Poderá se sentir desconfortável devido a esta limitação de 

tempo.  

Não será permitido assinar o nome no questionário, preservando o anonimato, ou 

compartilhar as respostas com os demais participantes.  

Garanto que as informações obtidas serão utilizadas somente para os fins da 

pesquisa e os resultados serão publicados, sejam eles favoráveis ou não. E em caso 

de danos decorrentes de sua participação na pesquisa, o voluntário terá o direito de 

pleitear indenização. 

Os benefícios deste estudo serão: nortear as ações tanto da gestão dos serviços de 

saúde quanto do Comitê no que tange a formulação de grupos de trabalho, o 

planejamento permanente, a reformulação de estratégias de controle e o 

fortalecimento da vigilância em saúde sob o enfoque da educação como medidas 

prioritárias para a prevenção da dengue em todo o Estado. O Sr (a) terá a garantia 

de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre qualquer esclarecimento de 

eventuais dúvidas. Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem nenhuma penalização.  
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O Sr (a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas e caso seja solicitado, darei todas as informações que solicitar. Não 

existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em qualquer fase 

do estudo. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

A pesquisa será suspensa imediatamente se o pesquisador perceber qualquer risco 

ao sujeito participante da pesquisa ou quando atingir o número de sujeitos ou os 

resultados suficientes para concluir a pesquisa. A pesquisa será suspensa se a taxa 

de recrutamento dos sujeitos for igual a zero.  

A pesquisa será encerrada se os dados coletados protegidos por senha em diretório 

oculto e/ou todos os outros arquivos de segurança forem danificados ou perdidos 

integralmente, impossibilitando a utilização das informações salvas. O comitê de 

ética em pesquisa será notificado para qualquer uma destas ocorrências. 

Os dados coletados serão armazenados até três anos após o término do estudo; e, 

após vencer este prazo, serão apagados. O destino futuro das informações 

coletadas será para fins científicos, sendo os resultados divulgados em reuniões do 

Comitê, veiculados através de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em 

encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível a sua identificação. 

Disponho esse termo de consentimento livre e esclarecido para ser assinado caso 

não tenha ficado qualquer dúvida. 

 

Nome e Assinatura do Participante  

 

______________________________________________________________ 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ n.º de matrícula 

______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo “Atuação dos Representantes do Comitê Estadual de Mobilização 

Contra Dengue de Goiás nas Ações de Prevenção”, como sujeito. Fui 

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Myrella Silveira 

Macedo Cançado sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento, se for o caso). 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 
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