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RESUMO 
 
Introdução: O presente estudo foi realizado no período de 2011 a 2012 em Vila 
Turismo, comunidade localizada no bairro de Manguinhos, município do Rio de 
Janeiro. A localidade apresenta inúmeros fatores que favorecem a ocorrência de 
dengue, um dos principais problemas de saúde da atualidade. Historicamente o 
controle dessa doença privilegia ações voltadas ao controle de vetor. No entanto, 
melhorias são percebidas, como por exemplo, a inserção do componente 
Informação, Educação e Comunicação – IEC nos programas de controle. Os 
materiais informativos consistem em importantes recursos nas atividades de IEC e 
devem ser elaborados de modo a se tornarem eficientes em suas finalidades. 
Estudos sobre a qualidade e a utilização de materiais informativos podem auxiliar na 
identificação de falhas em sua elaboração e de limitações em seu uso. 
Objetivo: Identificar e caracterizar os materiais informativos sobre dengue utilizados 
na comunidade de Vila Turismo. 
Metodologia: Estudo de natureza qualitativa descritiva voltado para a identificação e 
caracterização dos materiais informativos sobre dengue utilizados na comunidade de 
Vila Turismo, bairro de Manguinhos, Rio de Janeiro. Foi realizado através de 
pesquisa documental em diferentes instituições de atuação local, envolvidas com 
ações de controle e prevenção da dengue e junto a atores sociais em seus 
diferentes campos de atuação relacionados com essas ações. Foram consideradas 
informações de lideranças comunitárias, agentes sociais ligados a ONGs de atuação 
local e profissionais do serviço de saúde, alguns desses também moradores da 
localidade ou do bairro. Foram considerados todos os tipos de materiais informativos 
impressos ou digitais. 
Resultados: Do total de 26 materiais informativos identificados, 21 (81%) foram 
impressos e apenas 5 (19%) se apresentaram em outros tipos de mídias (DVDs, CD 
e vídeo). Os materiais informativos impressos no formato de cartazes e panfletos 
foram os que apresentaram uma maior variedade gráfica e de formato. Verificou-se 
que, dos 26 materiais encontrados, 84% (22) eram dirigidos à população em geral, 
8% (2) à profissionais de educação, 4% (1) à capacitação técnico-científica e 4% (1) 
à divulgação técnico-operacional. Observou-se uma maior exploração de temas 
ligados ao vetor e ao seu controle, tanto na forma de textos, quanto na de imagens e 
ilustrações. A linguagem prescritiva e de culpabilização foram as mais utilizadas 
tanto nos materiais informativos, quanto nos discursos colhidos nas entrevistas. 
Discussão e Considerações finais: Ao analisar as características dos materiais 
informativos sobre dengue utilizados em nível local, esse estudo permitiu discutir 
pontos relevantes sobre a elaboração e utilização desses recursos, componentes 
importantes nas ações de controle e prevenção da doença. No entanto, as 
percepções apresentadas devem ser complementadas com análises mais amplas e 
colaborativas, que favorecerão a elaboração de materiais informativos mais 
adequados e eficientes. Compreendendo essa importância e considerando nossos 
resultados, sugerimos o aprofundamento dos estudos sobre materiais informativos 
utilizados em nível local que avalie as percepções de profissionais e população 
sobre estes e possibilite a construção de canais colaborativos de discussões e 
reflexões sobre a produção de materiais que considerem a realidade local. 
 
Palavras-Chaves: Materiais informativos, Dengue, Meios de Comunicação de 
Massa, Prevenção, Controle. 



Abstract 
 
Introduction: This study was conducted in the period from 2011 to 2012 in Vila 
Turismo, community located in the neighborhood of Manguinhos, municipality of Rio 
de Janeiro. The town has numerous factors that favor the occurrence of dengue, one 
of the major health problems of today. Historically, the control of the disease favors 
actions aimed at vector control. However, improvements are seen, for example, the 
insertion component information, education and communication - IEC control 
programs. These materials consist of important features in IEC activities and should 
be developed in order to become effective in their purposes. Studies on the quality 
and use of informational materials can help identify flaws in their design and 
limitations in its use. 
Objective: To identify and characterize the materials on dengue used in the 
community of Vila Turismo (Village Tourism). 
Methodology: a qualitative descriptive study aimed at the identification and 
characterization of materials on dengue used in the community of Village Tourism, 
Manguinhos neighborhood, Rio de Janeiro. Was conducted through desk research in 
different institutions of local operations, involved with stock control and prevention of 
dengue and with the social actors in their different fields of expertise related to these 
actions. We considered information from community leaders, social workers attached 
to NGOs and local performance of healthcare professionals, some of these also 
residents of the locality or neighborhood. We considered all types of informational 
materials printed or digital. 
Results: A total of 26 informative materials identified, 21 (81%) were printed and only 
5 (19%) were observed in other types of media (DVDs, CDs and video). Informational 
materials printed in the form of posters and leaflets were those with a greater variety 
and graphical format. It was found that out of 26 found materials, 84% (22) were 
directed to the general population, 8% (2) to professional education, 4% (1) the 
technical-scientific and 4% (1) the disclosure technical-operational. There was a 
further exploration of topics related to the vector and its control, either in the form of 
texts, as in images and illustrations. The prescriptive language and blame were the 
most used in both informative material, as in the speeches collected in the interviews. 
Discussion and Concluding Remarks: By analyzing the characteristics of 
informational materials about dengue used locally, this study allowed to discuss 
relevant points on the preparation and use of these resources, important components 
in efforts to control and disease prevention. However, the perceptions presented 
should be complemented with broader analysis and collaborative, which will favor the 
development of informational materials most suitable and efficient. Understanding 
this importance and considering our results, we suggest further studies of 
informational materials used at the local level to assess the perceptions of 
professionals and public about these and enables the construction of canals 
collaborative discussions and reflections on the production of materials to consider 
the reality site. 
 
Key Words: Informational materials, Dengue, Prevention, Control. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem natureza qualitativa descritiva, voltado para a 

caracterização dos materiais informativos sobre dengue, especialmente aqueles 

utilizados em seu controle e prevenção em nível local. 

A dengue é um dos principais problemas de saúde da atualidade, atingindo 

várias regiões geográficas do mundo, incluindo o Brasil. Representa a segunda mais 

importante doença transmitida por vetores, sendo responsável por importantes 

epidemias de ocorrência principalmente em áreas urbanas, onde há precárias 

condições socioambientais, que fornecem ambientes propícios à proliferação do 

vetor da doença (WHO, 2009). 

As medidas de prevenção e controle da dengue, historicamente, privilegiaram 

o combate ao vetor, justificadas talvez pela ausência de uma vacina eficaz que 

garanta a imunização contra os quatro sorotipos do vírus e pela necessidade 

emergente de diminuição dos índices de infestação do Aedes aegypti. Essa 

tendência ainda se mantém, porém novas estratégias foram sendo propostas e 

executadas ao longo do tempo, na tentativa de obtenção de melhores resultados. 

Dentre essas estratégias destacam-se as alternativas de educação em saúde 

que incluem programas informativos sobre o vetor e a doença, através do 

componente Informação, Educação e Comunicação em Saúde – IEC, presente no 

Plano de Erradicação do Aedes aegypti – PEAa e nos programas que o sucederem, 

incluindo o atual Programa Nacional de Controle da Dengue – PNCD (Brasil, 2002). 

A adoção desse componente nos programas de controle possibilitou uma 

maior divulgação do conhecimento da doença e de seu vetor, sendo sua importância 

reconhecida por vários autores (Pitta e Oliveira, 1996). 

Apesar do reconhecimento dessa importância, são também destacadas falhas 

e limitações na construção e utilização do conhecimento divulgado. Segundo alguns 

autores, o insucesso das ações educativas e informativas previstas nos sucessivos 

programas de controle da dengue pode estar associado a fatores como 

descontinuidade operacional e não priorização das mesmas por parte das 
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instituições públicas de saúde. Isso propicia a adoção de ações emergenciais em 

respostas às epidemias, baseadas no vetor, em detrimento de ações preventivas 

que utilizem outras abordagens (Donalisio, 1999; 2001; Tauil, 2001). 

Outra limitação apontada refere-se a forma como são elaboradas as ações 

educativas e informativas: verticalizadas e que não consideram características locais 

(Lenzi e Coura, 2004). Dessa forma, essas ações são incapazes de gerar 

compromisso da sociedade, pois servem muito mais para alertar e confundir a 

população do que para capacitá-los para a promoção da sua saúde (França et al, 

2004; Sales, 2008; Rangel-S, 2008). 

Considerando-se que a vivência de um problema de saúde, presente no dia-a-

dia, possibilita ao sujeito produzir conhecimento a partir de suas experiências, faz-se 

necessário a construção e adoção de estratégias educativas que considerem 

também o valor e o saber que a população tem em relação à doença, articulando a 

questão da dengue com outras prioridades locais (Oliveira e Valla, 2001). 

Nessa perspectiva, consideramos como importante elemento na construção 

de ações de prevenção e controle da doença conhecer quais informações sobre 

dengue circulam em um determinado contexto social e quais as características dos 

materiais informativos utilizados. Através desses conhecimentos, possíveis 

distorções podem ser identificadas e ajustes poderão ser propostos, possibilitando 

melhores resultados. 

Diante do exposto, o presente estudo pretendeu responder as seguintes 

questões norteadoras: 

1. Quais informações sobre dengue são utilizadas na comunidade de Vila 

Turismo, bairro de Manguinhos? 

2. Estas informações estão presentes em quais materiais informativos? 

3. Quais as principais características desses materiais, considerando-se, 

principalmente, a sua fonte produtora, conteúdo, formato e público alvo? 
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O presente estudo considera o pressuposto de que a informação é um 

importante elemento para a prevenção e controle da dengue e que a sua produção a 

partir da experiência com a doença vivida pela população pode auxiliar no 

reconhecimento dos fatores de risco para a sua ocorrência em nível local. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

• Identificar e caracterizar os materiais informativos sobre dengue utilizados na 

comunidade de Vila Turismo. 

 

Objetivos Específicos 

• Descrever os tipos de materiais informativos sobre a dengue utilizados na área 

estudada; 

• Identificar os conteúdos informativos sobre a doença presentes nos materiais 

recolhidos na localidade; 

• Descrever o contexto de circulação e uso destes materiais informativos na 

comunidade. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 A doença, o agente etiológico e o vetor 

 

A dengue é considerada uma das mais importantes arboviroses que 

atualmente afeta o homem e um dos maiores problemas de saúde pública no 

mundo, em virtude de sua circulação nos cinco continentes e do grande potencial 

para causar formas graves e letais (Tauil, 2001). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2009) estima-se que 

aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas vivem em países endêmicos para a 

dengue e que desse total, cerca de 50 a 100 milhões de pessoas são infectadas 

anualmente pelo vírus da doença. 

Os agentes etiológicos da doença são vírus pertencente à família Flaviviridae, 

gênero Flavivirus, que juntos formam um complexo de quatro sorotipos distintos: 

DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4, todos circulantes no Brasil (WHO, 2009). A doença 

é transmitida ao homem através da picada do mosquito Aedes (Stegomyia) aegypti. 

Esta arbovirose é uma doença infecciosa aguda e sistêmica, que se manifesta 

sob formas clínicas, que vão desde a forma assintomática até formas graves e letais. 

As formas clínicas comumente conhecidas são a síndrome da febre da dengue 

clássica ou dengue clássica e a febre hemorrágica da dengue ou dengue 

hemorrágica, também denominada de síndrome de choque do dengue – DH/SCD 

(Pontes e Ruffino-Neto, 1994). 

A dengue clássica se caracteriza pela ocorrência de sintomas como febre alta 

de início abrupto, cefaléia intensa, dores articulares e musculares, indisposição, 

podendo ocorrer alguns fenômenos hemorrágicos, como petéquias e sangramentos 

nas gengivas, porém sem maiores conseqüências (Pontes e Ruffino-Neto, 1994). 

A dengue hemorrágica consiste no quadro clínico mais grave. Além dos 

sintomas observados na forma clássica, ocorre também hemorragia e insuficiência 

circulatória, com ou sem choque hipovolêmico podendo levar o paciente a óbito, em 

12 a 24 horas, ou à recuperação através de um tratamento antichoque apropriado 

(Pontes e Ruffino-Neto, 1994). 

Atualmente não há tratamento com medicamentos específicos para o vírus da 

dengue. A doença é bastante dinâmica e, com essa característica permite que o 
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paciente evolua de um estágio a outro de forma muito rápida. Assim, o manejo 

clínico dos pacientes depende do reconhecimento precoce de sinais de alerta, do 

contínuo monitoramento e de uma pronta reposição hídrica (Brasil, 2005). 

A dengue é mais freqüente em grandes centros urbanos, ambiente no qual se 

encontram os fatores fundamentais para a sua ocorrência: o homem, o vírus e o 

vetor, aliados as condições ambientais, econômicas, culturais e políticas que 

igualmente influenciam no estabelecimento da sua cadeia de transmissão. A doença 

tem atingido também áreas periurbanas e rurais, devido às alterações antrópicas 

promovidas nesses ambientes. Essas alterações, tanto no ambiente físico, quanto 

no biológico, associadas ao deslocamento e intercâmbio populacional e as precárias 

condições de infraestrutura tem facilitado a expansão da doença para áreas 

geográficas não afetadas anteriormente (Gubler e Clark, 1994; Teixeira et al, 1999; 

WHO, 2009). 

O crescimento populacional e a circulação de um grande número de 

indivíduos suscetíveis e infectados têm favorecido a ocorrência e a dispersão da 

dengue. Além disso, a insuficiente ou inadequada oferta de serviços públicos como o 

abastecimento de água e a coleta de lixo, aliada as precárias condições de 

habitação tem colaborado para o aumento do número de criadouros potenciais do 

Aedes, favorecendo a sua dispersão, principalmente nos grandes centros urbanos 

(Forattini, 1992, Tauil, 2001). 

O aumento no número de recipientes artificiais como potes, garrafas e pneus 

no ambiente também tem contribuído para dispersão e densidade do mosquito, 

apesar desses recipientes não configurarem os principais criadouros responsáveis 

pela densidade do vetor. Lagrotta et al (2008), consideram que os macrocriadouros, 

como os tonéis e caixas d’água, apresentam maior importância na manutenção das 

altas densidades do vetor, devido a sua maior produtividade vetorial. Estes 

macrocriadouros, segundo os autores, resultam da falta de estrutura dos imóveis e 

da irregularidade de abastecimento de água, uma vez que a população, incerta do 

seu abastecimento, procura armazená-la em recipientes inapropriados, criando 

condições para a proliferação do vetor. 

A relação da ocorrência de dengue e os fatores acima relacionados foi 

evidenciada em vários estudos. As conclusões apresentadas por estes estudos 

demonstram que as condições socioeconômicas, políticas, ambientais e culturais 

das populações expostas podem interferir no cuidado com o saneamento doméstico, 
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sendo, portanto um fator importante a ser considerado no planejamento das ações 

de vigilância e controle da doença. 

Em um estudo ecológico realizado na cidade de São José do Rio Preto-SP, 

Costa e Natal (1998) verificaram uma forte associação entre condições do ambiente 

e moradia, densidade populacional, saneamento e a incidência de dengue. Nos 

lugares onde os serviços de saneamento básico eram precários e onde havia maior 

concentração populacional a incidência da doença era bem mais alta. 

Essas condições também foram verificadas em um estudo entomológico 

realizado por Barata et al (2001) comparando duas localidades com características 

socioeconômicas e demográficas distintas na cidade de São José do Rio Preto, São 

Paulo. Os autores verificaram que, apesar das intervenções com controle químico 

para a diminuição do índice vetorial, a localidade de menor nível socioeconômico e 

maior densidade populacional, mantivera um índice de vetor por casa superior à 

outra localidade, indicando que áreas com baixo nível socioeconômico e com maior 

concentração populacional podem apresentar condições mais favoráveis à 

proliferação do vetor e, portanto, maior risco de transmissão de dengue. 

Em estudo ecológico realizado no município do Rio de Janeiro, Almeida et al 

(2009) não encontraram correlação entre acesso e qualidade dos serviços de 

abastecimento de água e dengue. Entretanto, estudo conduzido por Oliveira e Valla 

(2001) verificou que a ausência desses serviços ou mesmo a irregularidade no 

fornecimento de água pode implicar situações favoráveis à proliferação do vetor, no 

ambiente domiciliar, gerando também soluções criativas e surpreendentes que 

podem vir a contribuir para novas soluções cotidianas. 

Siqueira et al (2009), utilizando técnicas de geoprocessamento e entrevista 

direcionada com diferentes atores na Região Oceânica de Niterói, observou que 

tanto as áreas mais pobres quanto as áreas mais ricas da região estudada 

apresentavam condições favoráveis para a ocorrência da dengue, no que se refere 

ao armazenamento de água e geração de criadouros. Segundo os autores, nas 

áreas mais pobres a limitação no abastecimento de água juntamente com a 

escassez de recurso determinava a estocagem de água. Já nas áreas mais ricas, a 

abundância de recursos financeiros permitia essa estocagem em reservatórios 

permanentes de maior capacidade de acúmulo de água. Dessa forma, as condições 

observadas nos dois cenários facilitam a reprodução do vetor. 
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Além dos fatores acima relacionados, um outro componente importante na 

cadeia de transmissão da dengue é o clima. Fatores como a temperatura, umidade 

relativa e chuvas influenciam na sazonalidade, no ciclo biológico e no 

comportamento do Aedes aegypti, conseqüentemente, influenciando na ocorrência 

da doença (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Donalisio, 1999). 

As condições climáticas também delimitam a ocorrência do Aedes aegypti nas 

diferentes regiões do mundo, tornando esse mosquito mais comum nas regiões 

tropicais e subtropicais, sendo raramente encontrada fora desses limites. Quando 

isso ocorre, a colonização da região pela espécie é limitada e instável (Consoli e 

Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). No Brasil, o vetor já foi assinalado em 

praticamente todos os estados (Barata et al, 2001). 

O Aedes aegypti apresenta hábitos e características biológicas que justificam 

sua importância vetorial para a transmissão do vírus da dengue. O mosquito adapta-

se facilmente às condições antrópicas produzidas pelo homem e seu modo de vida e 

apresenta uma considerável tendência antropofílica, que torna o homem sua 

principal fonte de obtenção de alimento. Além disso, a espécie apresenta um 

comportamento hematofágico intermitente, determinado pela resposta do hospedeiro 

ao incômodo de sua picada. Esse hábito faz com que o mosquito busque mais de 

um hospedeiro para completar seu repasto sanguíneo, favorecendo a disseminação 

do vírus para um maior número de indivíduos suscetíveis (Consoli e Lourenço-de-

Oliveira, 1994; Forattini, 2002). 

Uma outra característica importante dessa espécie é a alta resistência dos 

seus ovos à dessecação. Isso permite a manutenção da viabilidade dos ovos por 

longos períodos de seca e escassez de criadouros. Além de todas essas 

características citadas, o Ae. Aegypti é altamente suscetível à infecção pelo vírus da 

dengue (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). 

Diante do exposto, percebe-se a existência de uma diversidade de fatores 

que influenciam na ocorrência da dengue. Talvez o maior desafio das ações de 

controle seja a determinação de quais fatores exercem maior influência na 

ocorrência da doença em uma determinada área. Reconhece-se, no entanto, que a 

dengue não está relacionada só com as condições materiais de vida, mas também 

com as vulnerabilidades que as condições materiais de vida produzem (Sabroza, 

2009). 

 



 22 

3.2 Aspectos da dengue no Rio de Janeiro 

 

Os fatores anteriormente abordados também modulam a ocorrência da 

dengue no Rio de Janeiro, onde a doença igualmente se constitui um sério problema 

de saúde pública. 

A relação do estado do Rio de Janeiro com a doença data de 1923, quando a 

ocorrência de casos foi relatada na cidade de Niterói, consistindo nas primeiras 

referências de dengue no país. Novos casos da doença no estado foram notificados 

somente no início da década de oitenta, cerca de sessenta anos depois daqueles 

relatados em 1923 (Tauil, 2002). 

A ausência de registros de casos de dengue nesse período pode não 

significar necessariamente o seu desaparecimento do território brasileiro, tão pouco 

do Rio de Janeiro. É possível que os casos tenham passado desapercebidos e/ou 

que a população de Aedes tenha sofrido influência das ações de controle de outros 

mosquitos, influenciando na transmissão da dengue (Tauil, 2002). 

Assim como no restante do estado, a dengue reapareceu no Município do Rio 

de Janeiro na década de oitenta, particularmente em 1986. A partir deste ano a 

doença se tornou endêmica na cidade, apresentando também períodos epidêmicos 

(Resendes, 2010; Prefeitura do Rio de Janeiro, 2013). 

Entre os anos de 1990 e 1998 duas epidemias ocorreram no município, sendo 

relatados, inclusive, casos graves da doença (Resendes, 2010). 

Em 1990 houve um recrudescimento da doença, de grandes proporções para 

época, provocado pelo aumento da transmissão do sorotipo viral DEN-1 e introdução 

do DEN-2, inicialmente identificado no município de Nova Iguaçu. Naquele ano a 

incidência de dengue no município do Rio de Janeiro atingiu 165,7/100 mil 

habitantes, e em 1991, 613,8/100 mil habitantes. A introdução do sorotipo DEN-2 foi 

responsável pelos primeiros diagnósticos de Febre Hemorrágica da Dengue - FHD 

no país quando foram confirmados 462 casos e oito óbitos (Siqueira-Jr. et al, 2005; 

Barreto e Teixeira, 2008). 

Entre os anos de 2002 e 2008 o município enfrentou duas fortes epidemias. A 

epidemia de 2002 se caracterizou pela introdução do sorotipo DEN-3, configurando 

a mais grave epidemia ocorrida desde a década de 1980. Já a epidemia que ocorreu 

em 2008 caracterizou-se como a segunda maior registrada no município em número 

de casos, sendo registrados 120.917 casos, mais de 11 mil hospitalizações, 1.364 
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casos de FHD e 169 óbitos confirmados. A gravidade dos casos registrados, 

principalmente a forma hemorrágica da doença e a faixa etária atingida, foram duas 

características marcantes dessa epidemia. Neste ano a incidência da doença foi 

1.921/100 mil habitantes (Barreto e Teixeira, 2008; Teixeira, 2009; Prefeitura do Rio 

de Janeiro, 2013). 

Em 2009, observou-se um decréscimo na incidência da doença em relação ao 

ano anterior. O município do Rio de Janeiro notificou 2.727 casos, representando 

uma incidência de 44/100 mil habitantes. No ano de 2010, o município registrou um 

total de 3.171 casos, apresentando uma incidência de 50,4/100 mil habitantes 

(Prefeitura do Rio de Janeiro, 2013). 

Em 2011, o município apresentou uma tendência no aumento de notificações, 

quando comparado ao ano anterior. Nesse ano, o município do Rio foi responsável 

por 78.819 casos, uma incidência de 1.247/100 mil habitantes (Prefeitura do Rio de 

Janeiro, 2013). 

Em 2012, o número de casos de dengue no município continuou a subir. 

Nesse ano foram registrados 134.637 casos de dengue, representando uma 

incidência de 2.130/100 mil habitantes (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2013). 

Dentre os fatores que contribuíram para o recrudescimento da doença no 

município do Rio de Janeiro estão aqueles ligados à dinâmica do Aedes aegypti, às 

prioridade definidas em relação às medidas de controle, as deficiências no modelo 

de vigilância da doença e à imunidade da população. A esses fatores, somam-se os 

problemas de infraestrutura urbana e extrema desigualdade socioeconômica 

existentes (Sabroza et al, 1995; 2009). 

 

3.3 Aspectos do controle da dengue no Brasil 

 

As ações de controle da dengue, historicamente empregadas, privilegiam a 

diminuição da população de mosquitos a um nível que possa ou inviabilizar a 

propagação da doença ou erradicar o mosquito de áreas urbanas. A principal 

estratégia adotada tem sido o controle químico, através do uso de larvicidas e 

inseticidas para eliminar as larvas e o inseto adulto, respectivamente (Donalisio et 

al., 2001). 

Ainda hoje, as ações são centradas no vetor, visando resultados como 

redução da infestação pelo Aedes aegypti, além da eliminação e prevenção de seus 
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criadouros. O tratamento e a internação dos doentes em épocas epidêmicas e não 

epidêmicas também faz parte das ações (Donalisio et al., 2001; Neves, 2001). 

Os números de casos de dengue registrados anualmente e as epidemias 

enfrentadas em diferentes períodos e regiões do país apontam para a fragilidade do 

modelo das ações desenvolvidas. Parte do insucesso dessas ações pode ser 

atribuída a grande capacidade de adaptação do Aedes aegypti ao ambiente urbano, 

extremamente alterado pelo homem. A seleção de populações do vetor resistentes 

aos diferentes compostos químicos utilizados, as características imunológicas do 

homem e questões ligadas aos aspectos sociais e políticos são também exemplos 

de fatores que vem dificultando o controle do vetor e da doença (Sabroza et al, 

1995; Tauil, 2001). 

Diante dessas dificuldades, ao longo do tempo, os programas e as ações de 

controle da dengue passaram por inúmeras modificações, sempre buscando 

avanços e melhorias nas estratégias. 

Uma das tentativas de obtenção de melhores resultados foi a 

descentralização, no ano de 1996, das ações de combate à doença. O controle da 

dengue, que antes era de responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde-

FUNASA, foi descentralizado para estados e municípios. Acompanhando essa 

descentralização, o Ministério da Saúde também implementou o Plano de 

Erradicação do Ae. aegypti - PEAa (Brasil, 2002). 

Além do combate químico ao Ae. aegypti, o PEAa previa também estratégias 

e metas nas áreas de saneamento ambiental, educação, informação e ampla 

mobilização social. No entanto, o programa se mostrou insuficiente para responder à 

complexidade epidemiológica da doença (Barreto e Teixeira, 2008). 

Diante do insucesso do PEAa, da constatação da inviabilidade de erradicação 

do vetor, a curto e médio prazo, da introdução e circulação do sorotipo DEN-3 e da 

circulação concomitante do DEN-1 e o DEN-2 no país, em 2001 o Ministério da 

Saúde implementou o Plano de Intensificação das Ações de Controle da Dengue – 

PIACD. Esse plano focalizou as ações em municípios considerados prioritários, que 

apresentavam registro de transmissão da doença e infestação do Ae. aegypti nos 

anos de 2000-2001. O PIACD previa a realização de atividade de educação em 

saúde e mobilização social, objetivando a difusão de conhecimentos e a mudança 

de atitudes e práticas, a fim de reduzir a infestação do mosquito e assim, a 

incidência da doença (Brasil, 2002). 
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A introdução do sorotipo DEN-3 e sua rápida disseminação para oito estados, 

em um curto período de tempo, evidenciaram, novamente, a fragilidade das ações 

de prevenção e controle da doença no país. Neste cenário, em 2002 foi implantado o 

Programa Nacional de Controle da Dengue - PNCD, por meio do qual o Ministério da 

Saúde redireciona as ações de controle para desenvolver estratégias de vigilância 

mais efetivas. Atualmente em vigor, o PNCD preconiza medidas de controle que têm 

por meta as operações de combate ao vetor com o objetivo da manutenção de 

índices de infestação inferiores a 1% (Brasil, 2002). 

Em síntese, dentre os componentes do PNCD estão a vigilância 

epidemiológica (vigilância de casos, vigilância laboratorial, vigilância em áreas de 

fronteira, vigilância entomológica); combate ao vetor; assistência aos pacientes; 

integração com Atenção Básica (Pacs/PSF); ações de saneamento ambiental; ações 

integradas de educação em saúde, comunicação e mobilização social; capacitação 

de recursos humanos; legislação; sustentação político-social; acompanhamento e 

avaliação do próprio PNCD. Esse plano introduziu também, na agenda de controle 

da dengue, a organização do Dia Nacional de Mobilização contra a Dengue - Dia D 

(Brasil, 2002). 

Apesar dos esforços e inovações de cada programa lançado, o que se pode 

observar é que, na prática, pouco impacto houve na redução do número de casos da 

doença, revelando falhas nas estratégias empregadas. Epidemias de dengue, ainda 

que cíclicas ou periódicas, continuam ocorrendo e vetores e sorotipos virais estão 

sendo introduzidos em áreas onde não ocorriam, disseminando-se em municípios de 

quase todos os estados do país (Tauil, 2002). 

A existência de uma vacina eficaz contra os sorotipos virais seria um fator 

importante para a prevenção e controle da dengue, mas ainda não é uma realidade 

(Barreto e Teixeira, 2008). 

Dessa forma, todo esse cenário colabora para que as estratégias de 

prevenção da dengue continuem privilegiando o controle do vetor. 

 

3.4 A Informação para o controle da dengue 

 

A informação se configura como importante aliada à construção do 

conhecimento, pois permite aos indivíduos a ampliação da sua capacidade de 
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argumentar e de intervir sobre uma determinada realidade, como por exemplo, um 

fator de risco à sua saúde (Barata, 1990; Pitta e Oliveira, 1996). 

No caso da dengue, essa importância pode ser percebida com a inclusão do 

componente Informação, Educação e Comunicação – IEC1 nos programas 

governamentais de controle da doença, inclusão essa ocorrida a partir do PEAa 

(Lenzi e Coura, 2004). 

A Organização Mundial da Saúde-OMS, considera as iniciativas de IEC como 

a base dos conceitos de prevenção e atenção primária à saúde. O IEC combina 

estratégias, que visam capacitar indivíduos, famílias, grupos, organizações e 

comunidades para a proteção e manutenção da sua própria saúde (WHO, 2001). 

O Ministério da Saúde (1998), em uma publicação intitulada Informação, 

Educação e Comunicação para a Promoção da Saúde, conceituou a iniciativa IEC 

como: 

“...uma prática educativa e de mobilização social em saúde que 

articula os processos de informação, educação e comunicação, 

visando o incentivo à participação popular social no SUS. Tendo 

como diferencial a valorização das expressões artísticas e culturais 

locais, nesta concepção os termos informação, educação e 

comunicação são entendidos, respectivamente, como: conteúdo das 

trocas simbólicas, comunicacionais; processo de construção do 

conhecimento e desenvolvimento da capacidade crítica e de 

intervenção na realidade para a sua transformação; processo de 

produção de sentidos a partir das trocas simbólicas realizadas entre 

indivíduos e grupos.” (p.44). 

 

As ações de IEC são importantes recursos utilizados em campanhas 

educativas para o controle da dengue, uma vez que favorecem a divulgação de 

informações sobre a doença, auxiliando na circulação e socialização dos 

conhecimentos e práticas preventivas. Essas ações se dão através da veiculação de 

campanhas informativas em redes de televisão, rádios, jornais e Internet, além da 

                                                 
1
 O termo IEC aparece no setor saúde, em nível mundial, em meados da década de 80, como conseqüência, em 

primeiro lugar, do reconhecimento da importância das ações de informação, educação e comunicação para a 

promoção da saúde. Em segundo lugar, em conseqüência da crença na possibilidade de otimização dos 

resultados dos distintos campos quando integrados, articulados em prol da mobilização da sociedade para o 

enfrentamento das questões de saúde pública no mundo e, principalmente, nos países em desenvolvimento. Cf. 

Política de Comunicación para la Promoción de la Salud en America Latina. UNESCO-OPS/OMS, Mayo de 

1994. 
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distribuição e exposição de materiais educativos e informativos – MEI, como 

cartazes, panfletos, cartilhas, manuais, dentre outros (Neves, 2001). 

Um outro fator que também tem influenciado na efetividade das ações é a 

saturação de informações. 

Vários autores têm destacado as conseqüências da saturação de 

informações sobre a dengue nas campanhas tradicionais de controle da doença. 

Esses autores apontam que a excessiva oferta de informações, que tentam “educar” 

e “conscientizar” para a mudança de hábitos, produzem resultados ineficazes e 

levam à banalização da prevenção. Dessa forma, não contribuem para a construção 

de espaços de práticas educativas participativas que possibilitem a interação entre 

saberes científico e popular (Chiaravalloti et al, 2002; Andrade e Brassolatti, 1998; 

Rangel-S, 2008). 

As campanhas informativas têm sido estratégias bastante utilizadas no 

sentido de obter a colaboração da população no controle da dengue. Porém, essas 

medidas não têm produzido os efeitos desejados, no que se refere à adesão da 

população as ações desenvolvidas. Isso se dá porque, geralmente, as ações 

informativas não consideram contextos locais e por isso, muitas vezes não são 

compreendidas (Chiaravalloti Neto, 1997; Chiaravalloti et al, 1998; Claro et al, 2004). 

Cabe destacar que a adesão às práticas preventivas é baixa, mesmo quando 

se verifica um bom nível de informação sobre a doença (Claro et al, 2004; Brassolatti 

e Andrade, 2002). 

Rosenbaum et al (1995), por exemplo, verificaram baixa relação entre 

conhecimento sobre o vetor e as atitudes preventivas em áreas endêmicas de 

Trinidad e Tobago. O mesmo foi constatado por Chiaravalloti Neto (1997) e 

Chiavaralloti Neto et al (1998) em área endêmica de São Paulo. 

Nesse contexto, Claro et al (2004) apontam alguns desafios que devem ser 

superados para que as estratégias de controle e prevenção da doença se tornem 

eficazes: 

“O conhecimento das condições de vida, das prioridades 
comunitárias, por intermédio da convivência e do diálogo, ao lado do 
investimento governamental para a solução dos problemas de 
saneamento, parecem ser caminhos que apontam, não só para o 
controle da dengue e de outras doenças, como também para uma 
melhoria na qualidade geral de vida da população” (pág.1455). 
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Ferreira (2006), em uma revisão de literatura sobre o conhecimento científico 

sobre educação em saúde no controle da dengue no Brasil levantou os conteúdos e 

as concepções educativas presentes em diversos estudos publicados entre os anos 

de 1988 a 2004. 

A partir das leituras dos estudos levantados, a autora aponta os principais 

motivos da ineficácia das ações IEC: a população tem acesso a informações sobre a 

doença e seu controle, fato que não implica na adoção de práticas preventivas; as 

práticas educativas oficiais responsabilizam a população pelo controle do vetor da 

doença e não consideram que a ação da população, muitas vezes, é fruto da 

inexistência de infraestrutura sanitária básica, que forneça proteção sanitária 

coletiva; as abordagens educativas predominantes nos serviços de saúde partem de 

uma perspectiva reducionista da doença, enfocando a dengue como um problema 

entomológico, onde o vetor é o único elo vulnerável, pressupondo que o acúmulo de 

informação produz, automaticamente, mudanças de atitude. 

Lenzi et al (2000), fazem inferência sobre alguns fatores que comprometem a 

efetividade das campanhas informativas para o controle da dengue e destacam que 

o uso de linguagem técnica e/ou simplificação em determinados conteúdos; 

mensagens fragmentadas e incompletas; propagandas reducionistas; o caráter não 

permanente de divulgação; falta de trabalho esclarecedor por parte dos técnicos e o 

tom excessivamente prescritivo das mensagens, permite a continuidade do modelo 

vertical autoritário das práticas educativas em saúde que acontecem, ainda, com a 

perspectiva do repasse de informações já preestabelecidas. 

Rangel-S (2008) em seu estudo intitulado Dengue: educação, comunicação e 

mobilização na perspectiva do controle - propostas inovadoras, aponta que as 

práticas educativas voltadas ao controle da doença ainda caracterizam-se pelo 

caráter vertical, unidirecional e centralizador da antiga Saúde Pública sanitarista e 

higienizadora, ainda hegemônica. Assim, as informações transmitidas nas 

campanhas permanecem baseadas na pedagogia da transmissão não permitindo o 

estabelecimento de diálogo entre saberes. 

Chiaravalloti et al (2002) realizaram estudo sobre os fatores que interferem na 

adesão das moradoras de um bairro periférico do município de Catanduva às 

medidas preventivas para a dengue. Os autores destacaram o repasse verticalizado 

do conhecimento e a desconsideração do saber popular sobre prevenção da doença 

como fatores que dificultam essa adesão. Segundo o estudo, é necessário se 
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repensar a forma como são construídos e compartilhados os conhecimentos, 

aumentando o vínculo entre serviços de saúde e população e considerando o 

conhecimento local para que o discurso técnico não se sobreponha à fala da 

população. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Sales (2008) em seu estudo 

sobre ações de educação em saúde para prevenção e controle da dengue realizado 

no município de Caucaia, Ceará. O estudo apontou que apesar dos profissionais 

apresentarem um discurso voltado para o diálogo, as suas práticas educativas 

ocorriam de forma verticalizada, predominando o saber técnico sobre os interesses e 

os saberes da população. A autora também destaca o modelo campanhista no qual 

prevalece a adoção de ações pontuais, autoritárias e coercitivas e a ausência de 

políticas públicas como fatores que interferem diretamente na adoção de ações para 

a promoção da saúde. 

A sazonalidade com que ocorre a divulgação de informações sobre dengue é 

destacada por alguns autores como um fator que influencia negativamente no 

entendimento sobre a doença. 

Lenzi e Coura (2004) verificaram que as campanhas educativas de prevenção 

da dengue ocorriam, geralmente, nos meses imediatamente antes das chuvas, 

prolongando-se para os meses chuvosos, de maiores índices de mosquitos e 

dengue. No entanto, quando os níveis de infestação do mosquito e a taxa de 

incidência da doença diminuem, a circulação de informações sobre a doença é 

interrompida e o trabalho de controle de focos reduzidos a níveis menores. Segundo 

as autoras, além de se refletir sobre a importância e adequação das informações 

sobre dengue divulgadas, é fundamental que essa divulgação ocorra de forma 

permanente para se desconstruir o imaginário de que dengue só ocorre no verão. 

Reflexões semelhantes são apresentadas por França et al (2004) em estudo 

sobre as principais características do noticiário sobre epidemias de dengue em Belo 

Horizonte, entre os anos de 1996 a 2000. As autoras observaram que a divulgação 

de informações pela imprensa ocorria de forma sazonal, principalmente nos períodos 

epidêmicos, sendo esquecida quando o número de casos da doença diminuía. Os 

autores chamam atenção para: 

“O poder da mídia de informar em grande escala pode contribuir para 
a emancipação dos cidadãos e sua inserção autônoma na 
sociedade. Mas é certo que a qualidade da informação prestada, a 
forma e o momento em que se veicula a notícia produzem 
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significados variados e podem concorrer para o esclarecimento e a 
mobilização popular ou, ao contrário, para a confusão e o alarmismo 
reativo” (França et al, 2004: 1.335). 

Outro ponto que carece de atenção é a forma como as questões relacionadas 

a dengue são veiculados pela mídia e nos materiais informativos. É perceptível o 

discurso da “responsabiização” e “culpabilização” da população frente à epidemia, 

principalmente durante o verão, quando as condições proporcionam um aumento de 

reprodução do Aedes. Esse discurso encontrou suporte na mídia e assim, acabou 

provocando um sentimento coletivo de que a dengue é um problema individual, onde 

o conceito de que “se você não se cuidar, a dengue vai te pegar” está presente 

(Valla, 1998; Sabroza, 2009). 

Segundo Valla (1998), independente das diferentes maneiras de se combater 

a dengue, através da participação popular, por exemplo, não se pode esquecer que 

o reaparecimento do Aedes aegypti no território brasileiro aconteceu essencialmente 

devido à vigilância sanitária deficiente. Portanto, todas as formas de participação 

popular no controle da doença, não podem ofuscar a total negligência 

governamental, principalmente no início da década de 1990. 

Oliveira (1998) ao discorrer sobre o movimento “Se Liga Leopoldina”, uma 

mobilização popular em torno da epidemia de dengue ocorrida em 1986 e 1991 no 

município do Rio de Janeiro, apresenta discussões e reflexões importantes relativas 

à ocorrência da dengue na região. A autora destaca a “culpabilização da vítima” 

presente no discurso oficial de controle da doença. Culpando-se a população criam-

se oportunidades para mascarar a realidade vivida já que as informações divulgadas 

referentes ao aconselhamento de medidas individuais para evitar a doença, não são 

relacionas com as condições de vida e saúde da população. 

O movimento “Se Liga Leopoldina”, citado pela autora, mostrou a 

necessidade de reflexões relativas à atuação dos técnicos (serviço e academia) e da 

população, considerando o saber técnico e o popular e as interações desses 

saberes na construção de um objetivo em comum, o das reivindicações por questões 

de melhorias das condições de vida, como por exemplo, o abastecimento regular de 

água e limpeza urbana. 

“Avaliamos que o potencial transformador da relação entre 
investigação científica e grupos populares não se encontra no fato de 
se produzirem novas informações, mas principalmente no fato de 
permitir uma maior dinamização do uso das informações que 
circulam informalmente” (Oliveira, 1998:75). 
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3.5 Materiais informativos sobre dengue 

 

As estratégias de informação, educação e comunicação são inegavelmente 

importantes no controle e prevenção da dengue (Brasil, 2002). 

Acompanhando a inserção desse componente nos programas de controle da 

doença, materiais informativos foram sendo produzidos. No entanto, nem sempre a 

qualidade desses materiais foram consideradas. Muitas vezes, a sua produção é 

mediada pela urgência das ações ou por oportunismos políticos. Em conseqüência 

disso, a elaboração não é pensada ou discutida e o resultado final é comprometido 

(Brasil, 1998). 

O material informativo carrega em si uma grande importância nas ações de 

controle da dengue. Através deles conhecimentos e informações são 

compartilhados. Por esse motivo, vários autores vêm se dedicando ao estudo e 

análise de materiais informativos (Lenzi e Coura, 2004; Assis et al, 2011; Armindo et 

al, 2012). 

A base teórica para essas análises tem sido os critérios sugeridos no Guía 

para el diseño, utilización y evaluación de materiales educativos en salud, da 

Organização Panamericana de Saúde – OPAS (OPAS, 1984), com o sem 

adaptações. Apesar de sua publicação datar de cerca de 29 anos, seus critérios de 

avaliação continuam atuais. 

Apesar da reconhecida importância dos materiais informativos nas ações de 

controle da dengue, estudos têm destacado limitações na sua elaboração e 

utilização. 

Lenzi e Coura (2004), analisaram conteúdos presentes em materiais 

informativos utilizados no controle de dengue no Rio de Janeiro durante a epidemia 

em 2002. As autoras verificaram que as informações presentes nos mesmos eram 

excessivas na prescrição de cuidados, além de não considerarem realidades locais. 

Dessa forma, perdem significado e relevância no contexto social em que se pretende 

utilizá-las. 

Além disso, alguns autores destacam que, a forma como os materiais 

informativos são produzidos e utilizados, acabam por reproduzirem a lógica de 

campanhas verticalizadas, de comunicação unidirecional que pouco contribuem para 

a problematização da situação de saúde da população (Rangel-S, 2008; Kelly-

Santos et al, 2009). 
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Assis et al (2011) analisaram as representações visuais em livros didáticos e 

materiais educativos impressos sobre dengue e verificaram a importância de uma 

reflexão crítica a respeito da produção de imagens para tais materiais que levem em 

consideração as dimensões sociais, econômicas e ambientais relacionadas à 

dengue. 

Armindo et al (2012) estudaram também realizaram estudos sobre materiais 

educativos sobre Dengue, focando naqueles impressos. As autoras verificaram, na 

amostra considerada, que as mensagens contidas nos materiais se caracterizavam 

como prescritivas, em sua maioria. Segundo as autoras, as mensagens eram 

baseadas numa “pedagogia da transmissão”, ocorrendo de modo verticalizado. 

Dada a importância dos materiais informativos para as ações de educação em 

saúde, é necessário que da concepção à utilização, esses recursos devem ser 

pensados no sentido de atender aos critérios de qualidade sugeridos por OPAS 

(1984), além de outros autores que se dedicam ao estudo desse tema. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Este trabalho consiste em um estudo de natureza qualitativa descritiva voltado 

para a identificação e caracterização dos materiais informativos sobre dengue 

utilizados na comunidade de Vila Turismo, bairro de Manguinhos, Rio de Janeiro. 

Para tanto, valorizou a informação dos atores sociais em seus diferentes campos de 

atuação, que possuem alguma relação com a localidade e um bom conhecimento 

sobre o objeto em estudo. Foram consideradas informações de lideranças 

comunitárias, agentes sociais ligados a ONGs de atuação local e profissionais do 

serviço de saúde, alguns desses também moradores da localidade ou do bairro. 

 

4.2 O Campo de Pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida em Vila Turismo, umas das 14 comunidades que 

compõe o bairro de Manguinhos. 

Antes de procedermos a caracterização da comunidade Vila Turismo 

julgamos necessário uma breve introdução sobre as principais características do 

bairro de Manguinhos, uma vez que seu processo de formação influenciou, é claro, 

na conformação de suas distintas comunidades. 

Manguinhos está localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, 

inserido na Área Programática - AP 3.1, compondo 10ª Região Administrativa – RA 

da cidade, juntamente com os bairros de Bonsucesso, Olaria e Ramos. É delimitado 

ao Norte, pelo bairro de Bonsucesso e Linha Amarela, ao Sul, pelos os bairros de 

Benfica, a Leste, pela Avenida Brasil e, à Oeste, pelos bairros de Higienópolis e 

Jacaré. Passam pelo local os rios Faria Timbó, Jacaré e Canal do Cunha (Prefeitura 

do Rio de Janeiro, 2011, Figura 1). 

Manguinhos ocupa uma área territorial de 2.62 km² e possui uma população 

de 36.160 habitantes, cerca de 13.832,57 habitantes por km², representando uma 

média bastante superior à dos outro bairros que compõem a AP 3.1, onde o bairro 

se encontra. A densidade demográfica do bairro é cerca de 669,6 habitantes por 

hectares, superior a media do município do Rio de Janeiro que é de 110,7. Toda a 
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região de bairro atinge uma média geral de 3,29% pessoas por domicílio, também 

superior à média do município que é de 2,94%. Do total da população residentes no 

bairro, cerca de 18.876 são do sexo feminino (52,7%) e 17.284 do masculino 

(47,3%) (IBGE, 2010; Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos-IPP, 2010; 

Prefeitura do Rio de Janeiro, 2011). 

Segundo a classificação do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, o bairro apresenta o quinto pior Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH (0,726) entre 126 bairros da cidade (Prefeitura do Rio de Janeiro, 

2011). 

O nome do bairro decorre do fato da região ter sido inicialmente uma área de 

manguezais. Manguinhos tem sua origem associada ao processo de ocupações 

irregulares na cidade do Rio de Janeiro e das políticas públicas de erradicação das 

favelas da zona sul da cidade nas décadas de 1940, 1960 e 1980. Os moradores 

dessas favelas eram removidos para conjuntos habitacionais provisórios, que 

acabaram se tornando definitivos. Na época, a Prefeitura do município criou 

assentamentos para famílias também desabrigadas pelas enchentes ocorridas na 

cidade (Bodstein et al, 2001; Fernandes e Costa, 2009). Apesar de sua origem 

antiga, o bairro foi oficialmente criado em julho de 1981. 

A esse respeito, Piveta et al (2011) dizem que diante das restrições 

geoespaciais do espaço físico da cidade do Rio de Janeiro, a grande maioria da 

população removida por essas políticas, optou por continuar vivendo em áreas de 

risco da cidade, como forma de permanecer próximo do centro econômico para 

aumentar suas chances de absorção pelo mercado. Essa dinâmica social criou 

pressão demográfica na cidade e no bairro de Maguinhos. Além disso, favoreceu a 

transformação do ambiente natural, como se constata no bairro. 

O bairro cresceu no entorno da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, 

instituição que há mais de 100 anos está localizada no bairro, tendo fortes relações 

com a população moradora local. É composto por um conjunto de 14 comunidades, 

cada uma com características próprias, marcadas por expressivos contrastes 

socioeconômicos e ambientais, em função do tempo de existência e circunstâncias 

de origem e formação. As comunidades mais antigas apresentam melhor 

infraestrutura e melhores condições de vida em comparação com as mais recentes, 

tendo suas construções, em sua maioria, de alvenaria (Fundação Centro de Defesa 

dos Direitos Humanos Bento Rubião, 2000). 



 35 

Segundo dados da Prefeitura do município referentes a cobertura de serviços 

urbanos de saneamento básico em Manguinhos, o percentual de domicílios que 

contam com acesso à rede geral de água é de 99%, superando o índice da cidade, 

que fica em 98,5%. Em relação à rede de esgoto, cerca de 89% dos domicílios 

contam com instalações de banheiros ou sanitários ligados à rede disponível. Cerca 

de 90% da população do bairro tem acesso à coleta de lixo adequada, que inclui 

coleta direta ou acesso às caçambas da Comlurb (Prefeitura do Rio de Janeiro, 

2013). 

Apesar de oficiais, esses dados devem ser observados com cautela, já que 

incoerências podem ser observadas em uma relação mais íntima com a localidade. 

Essa relação poderá revelar, por exemplo, famílias desprovidas de água encanada 

em suas residências, atendendo suas necessidades em canos externos e expostos 

a contaminações. Observa-se também redes de esgotos inexistentes ou deficientes 

por erros de projeto do próprio poder público, resultando em transbordamentos e 

valas negras. A coleta de lixo mostra-se também insuficiente ou inadequadas em um 

número considerável de ruas e vielas, muitas vezes por dificuldade de acesso de 

carrinhos e garis comunitários (Notas de observação). 

Semelhante as grandes áreas de favelas da cidade do Rio de Janeiro, 

Manguinhos concentra os principais problemas provocados pelas alterações no 

ambiente urbano e relacionados à insuficiência na oferta de serviços e a falência das 

políticas públicas em setores essenciais como educação, saúde, infraestrutura 

urbana, segurança pública, cultura e lazer (Fundação Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos Bento Rubião, 2000; Bodstein et al, 2001; Fernandes e Costa, 2009). 

Há cerca de seis anos as comunidades existentes no bairro de Manguinhos 

recebem obras de infraestruturas atribuídas aos Planos de Aceleração do 

Crescimento – PAC das três esferas de governo (Federal, estadual e municipal). 

Essas obras atenderam parte das áreas internas das comunidades e parte de seus 

entornos. Grande parte dessas obras foram concluídas em 2012, mas ainda existem 

outras ainda em execução. Uma das etapas ainda em execução está relacionada 

com as desapropriações de residências e remoções de famílias, como ocorre no 

Parque João Goulart (Notas de observação). 

Ainda que as obras tenham trazido algumas melhorias, problemas restam por 

ser solucionados, muitos deles gerados a partir das próprias obras. Um exemplo é a 

não retirada dos entulhos provenientes da demolição de residências desapropriadas, 
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favorecendo a proliferação de pragas e vetores, incluindo o Aedes aegypti (Notas de 

observação). 

Outro problema observado decorrentes das obras refere-se aos 

afundamentos de solo e entupimentos da rede de esgoto, gerando 

transbordamentos e exposição a contaminação (Notas de observação). 

 

4.2.1 Comunidade de Vila Turismo 

 

A comunidade de Vila Turismo apresenta uma das melhores condições de 

infraestrutura e localiza-se na parte norte do bairro de Manguinhos, tendo como 

limites a Estrada de Manguinhos, o Rio Faria Timbó a Avenida dos Democráticos e a 

Rua Capitão Bragança. Sua ocupação data do ano de 1951 estando relacionada 

também com os deslocamentos populacionais de outras áreas da cidade. Assim, 

serviu para abrigar moradores removidos da área portuária do bairro do Caju e das 

dez ilhas litorâneas da Enseada de Inhaúma, para o seu aterramento e construção 

da Cidade Universitária da Universidade do Brasil – UFRJ (Diagnóstico Sócio-

Comunitário, 2011; Prefeitura do Rio de Janeiro, 2011; Figura 1). 

O início da industrialização da área ocorrido na década de 1950 e a abertura 

de eixos viários e estradas, como a Rua Leopoldo Bulhões e a Avenida Brasil, 

também contribuíram para a formação da comunidade. 

Considerada a mais populosa do bairro, a comunidade de Vila Turismo possui 

cerca de 5.907 habitantes, correspondendo a 16,3% da população do bairro. Dos 

23.620 habitantes alfabetizados do bairro, cerca de 4.710 são moradores dessa 

comunidade (lPP, 2012). 

Segundo publicação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro (2013) a 

cobertura de distribuição de água tratada no bairro é alta, se aproximando a 99%. 

No entanto, como já destacado anteriormente, este dado deve ser analisado com 

cautela. Em Vila Turismo, nem sempre estar conectado a rede geral de distribuição 

significa garantia de regularidade no abastecimento. É comum, na comunidade, a 

prática de armazenamento de água em recipientes, como tonéis, latas, baldes, 

dentre outros, o que parece estar associada à intermitência com que a água ainda é 

ofertada na localidade. No caso da dengue, essa condição pode ser um fator 

determinante para propiciar à proliferação do vetor. 
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Vila Turismo dispõe de coleta diária de lixo feita por garis comunitários, 

moradores, ligados à Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB. 

Contudo, de acordo com os moradores, devido à existência de um grande número 

de ruas estreitas e becos, esse serviço não é ofertado, o que os obriga a 

depositarem seus resíduos diretamente no lixão improvisado localizado em uma das 

margens do rio Faria Timbó ou em caçambas de coletas, recentemente colocadas 

na Avenida dos Democráticos, pela COMLURB. A presença desse lixão, de certa 

forma, pode colaborar também para a formação de ambientes favoráveis para a 

proliferação do Ae. Aegypti, uma vez que há a disponibilização de recipientes como 

potes, latas, garrafas e pneus, potenciais criadouros do vetor. 

Apesar de figurar como uma das comunidades mais estruturadas no bairro, 

contando, inclusive com as melhores condições de vida, saúde e educação, a 

configuração espacial de Vila Turismo permite que o local apresente grandes 

diferenças internas e condições ambientais que a expõem aos mesmos riscos à 

saúde enfrentados pelas outras comunidades. No local existem tanto ruas largas e 

asfaltadas quanto becos e vielas com precárias condições habitacionais e problemas 

de esgoto a céu aberto. 

Alguns dos problemas ambientais também observados na comunidade têm 

relação com a presença do rio Faria Timbó. Este componente natural aliado aos 

complexos processos de ocupação da comunidade criou um ambiente de risco e de 

vulnerabilidade, pois em suas margens foram construídas habitações irregulares. 

Além disso, nele é lançado lixo e despejado esgoto sem o tratamento adequado. 

Este rio, bastante poluído e não assoreado, gera risco de enchentes em 

épocas das grandes chuvas. Mesmo com a realização de obras recentes de 

pavimentação, reorganização e ampliação das redes de esgoto, para atenuar os 

riscos com enchentes, o problema continua longe de ser solucionado. Como a 

comunidade é localizada na área plana e baixa do bairro, se torna ainda mais 

vulnerável as inundações, como aconteceu em 2010, repetindo-se em março de 

2013. 

Observamos, ainda, nas ruas de Vila Turismo a existências de inúmeras 

situações de riscos socioambientais, como afundamento das vias recentemente 

recuperadas e, conseqüentemente, entupimentos das redes de esgoto e quebras de 

canos da rede de água potável. A primeira conseqüência determina o que já foi 

descrito anteriormente sobre vazamentos e formação de valas negras. A segunda 



 38 

conseqüência prejudica a continuidade e a qualidade da oferta de água potável, 

favorecendo a condição descrita anteriormente, quando o morador tenta solucionar a 

intermitência, armazenando-a em vários recipientes (inferências da autora). 

Diante desse contexto, percebe-se que a possível melhoria da qualidade de 

vida e a cidadania em locais como Manguinhos e suas heterogêneas comunidades é 

um desafio permanente, que passa, certamente, pela mudança da relação entre 

poder público e população, assim como pelo aumento da oferta de investimentos 

sociais em serviços básicos de qualidade. 

A experiência da pesquisadora junto a esta comunidade, auxiliada pelo saber 

técnico disponibilizado na literatura, relacionado às estratégias de controle e 

prevenção da doença em locais de contextos sociais extremos favoreceram a 

realização do presente estudo. Da mesma forma, permitem descrever práticas 

locais, que vão para além do conhecimento sobre a doença e vetor, no esforço de 

superá-los. 
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Figura 1 – localização da comunidade de Vila Turismo no bairro de Manguinhos e 

localização deste no município do Rio de Janeiro e suas delimitações. 

 
 

 

 

 

 

Vila Turismo 

 

 

 

Fonte: IPP - Mapas geográficos do Município do Rio de Janeiro (Disponível em: 

www.mapas.rio.rj.gov.br. Acesso em: dezembro de 2012). 
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4.2.2 Serviços de saúde do local 

 

A assistência à saúde da população de Vila Turismo e das outras 

comunidades de Manguinhos está sob a responsabilidade do Centro de Saúde 

Escola Germano Sinval Faria – CSEGSF em articulação com a Estratégia de Saúde 

da Família – ESF, de responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

O CSEGSF é uma Unidade Básica de Saúde-UBS pertencente à Escola 

Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ localizada nas dependências da ENSP. Foi 

criado em 1967 para prestar assistência à população moradora do bairro e, dentre 

os atendimentos prestados, estão: especialidades de clínica médica, odontologia, 

infectologia, dermatologia clínica, nutrição, pediatra, ginecologista, psicologia, 

psiquiatra, assistente social, educador físico, vacinas, curativos e exames 

laboratoriais (FIOCRUZ, 2012). Os trabalhadores do CSEGSF são funcionários 

estatutários da FIOCRUZ. Esse centro abriga a Estratégia de Saúde da Família – 

ESF e o Programa de Residência Multiprofissional. 

A Estratégia de Saúde da Família - ESF foi implantada em 2000 através da 

parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a ENSP/FIOCRUZ e, hoje, cobre 

100% da população do bairro com 13 Equipes, divididas em duas unidades de 

saúde: Posto de Saúde da Família Manguinhos, localizado dentro do CSEGSF, e a 

Clínica da Família Victor Valla, localizada em outra parte do bairro, na Av. Dom 

Helder Câmara. Os trabalhadores da ESF (médicos, enfermeiros, técnicos e agentes 

comunitários saúde) são funcionários da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro, contratados pela Organização Social FIOTEC, ligada a FIOCRUZ 

(Schincariol, 2012; TEIAS Manguinhos, 2012). 

Em virtude do elevado número de habitantes, a comunidade de Vila Turismo é 

acompanhada por duas equipes de saúde, a Vila Turismo e a Nova Vila Turismo. 

Dentre os atendimentos prestados estão: os atendimentos à saúde da criança 

(consultas, vacinações), saúde da mulher (pré-natal, papanicolaou, teste de 

gravidez, planejamento familiar), saúde do adulto (consultas, acompanhamento para 

hipertensos, diabéticos, tuberculose, hanseníase), saúde do idoso (consultas, grupo 

de atividade física) (TEIAS Manguinhos, 2012). 

Segundo Schincariol (2012), com as ações do Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC, Manguinhos foi contemplado pela iniciativa TEIAS - Território 

Integrado de Atenção à Saúde Escola Manguinhos, coordenado pela 
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ENSP/FIOCRUZ. O Teias – Escola Manguinhos é uma cooperação entre diferentes 

unidades da FIOCRUZ, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro que tem como proposta 

configurar o bairro como um território de atenção integrada à saúde e um espaço 

de inovação no ensino e na geração de conhecimento científico e tecnológico. 

 

4.2.3 Controle de vetores 

 

Com relação ao trabalho de controle de vetores, até meados do ano de 2008 

as ações de controle da dengue na localidade eram realizadas pelos ‘Mata 

Mosquitos’ da Secretaria Municipal de Saúde. 

Com a perspectiva da territorialização das ações de saúde, os Agentes de 

Endemias foram incorporados a Estratégia de Saúde da Família, sendo um Agente 

para cada Equipe de Saúde da Família, inclusive em Vila Turismo. Os agentes são 

denominados Agentes de Vigilância em Saúde – AVS, sendo responsáveis pelas 

atividades de controle das formas aquáticas (ovo, larvas e pupas) do mosquito nos 

domicílios e escolas da localidade e pelo trabalho educativo para a prevenção da 

doença junto aos moradores (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010). 

Quanto à assistência e vigilância em casos de suspeita de dengue no bairro 

de Manguinhos, existem dois Pólos de atendimento primário e secundário de 

acolhimento, o CSEGSF/ENSP/FIOCRUZ e a Unidade de Pronto Atendimento-UPA 

Manguinhos. Nesses Pólos, os pacientes com suspeita de dengue ficam em 

observação e sob hidratação venosa e oral, de acordo com o fluxo para 

Classificação de Risco e Manejo do paciente (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010). 

Os casos suspeitos são notificados pela Vigilância Epidemiológica que 

repassa semanalmente as notificações ao Serviço de Vigilância em Saúde do Centro 

Municipal de Saúde Américo Veloso, para que sejam planejadas as ações de 

controle do vetor na localidade (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2012). 
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4.3 Etapas e Procedimentos 

1ª Etapa – Descrição dos tipos de materiais e identificação dos conteúdos 

informativos sobre dengue presentes na amostra de materiais coletados na 

comunidade de Vila Turismo 

O caminho percorrido nesta etapa foi resultado de sucessivas aproximações e 

de minha inserção, como moradora da comunidade de Vila Turismo e usuária do 

serviço de saúde local. Como moradora do local há quase 15 anos, presenciei e 

participei de algumas atividades, em especial àquelas dirigidas para a dengue. 

Participar dessas atividades foi possível, além de conhecer as instituições 

responsáveis pela realização das mesmas, proceder alguns registros sobre as ações 

realizadas para o controle da doença e os atores sociais envolvidos. 

A realização desse procedimento possibilitou maior aproximação com a 

realidade, no que se refere à utilização de materiais informativos sobre a doença, da 

comunidade e da instituição visitada. 

Dentre as instituições locais identificadas estão: a Unidade Básica de Saúde-

UBS, a ONG Espaço Casa Viva, a Associação de Moradores de Vila Turismo e o 

Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA Manguinhos. 

A partir dessa identificação e conhecimento inicial dos atores, moradores e 

profissionais de saúde, envolvidos com as ações para a dengue no local, foi 

solicitado, através de contatos diretos, por telefone e/ou por e-mail, um espaço para 

dialogar e estabelecer uma aproximação como pesquisadora. Após a autorização 

dos mesmos, foram realizadas visitas a essas instituições, com o intuito de 

apresentar o estudo desenvolvido e seus objetivos. 

Ao final de cada visita foram coletados exemplares de materiais informativos 

sobre dengue utilizados para posterior caracterização e análise. 

De forma complementar, foi realizada uma pesquisa nas páginas da internet e 

blogs das instituições identificadas objetivando a localização e coleta de materiais 

informativos publicados nos mesmos, tais como, os vídeos, registros fotográficos e 

apresentações indicados durantes as visitas realizadas. 



 43 

Quadro 1 - Sites de instituições e ONGs locais consultados 

Sites Endereços 
1) CSF Vitor Valla http://smsdc-csf-victorvalla.blogspot.com 
2) Participação Cidadã/ Assessoria de 
Cooperação Social 

http://www.ensp.fiocruz.br/participacaocidada/ 

3) Rede CCAP/ Casa Viva http://redeccap.org.br/blogcasaviva/?page_id=519 
4) CMS Manguinhos http://smsdc-cms-manguinhos.blogspot.com.br 

 

Para a descrição dos materiais informativos foi elaborado um roteiro de 

identificação, tendo como base referencial o guia para desenho, utilização e 

avaliação de materiais educativos em saúde da Organização Panamericana de 

saúde – OPAS (OPAS, 1984) e autores que também realizaram estudos sobre 

materiais informativos em saúde (Schall e Diniz, 2001; Luz et al, 2003; Lenzi e 

Coura, 2004; Kelly-Santos et al, 2009; Armindo et al, 2012). 

O roteiro elaborado serviu como base para a caracterização dos materiais 

informativos sobre dengue no que se refere aos seguintes categorias: 

Características gráficas; Produção e destinação do material informativo e Conteúdo 

(Quadro 2). Cada categoria foi subdividida em itens de avaliação e esses, por sua 

vez, em subitens. Os subitens estão relacionados no roteiro de análise de materiais 

informativos. 

 

Quadro 2 – Categorias utilizadas para a caracterização dos materiais informativos sobre dengue 

Categoria Itens avaliados 

Características gráficas 
Formato 
Dimensões 
Cores 

Produção e destinação do material 
informativo 

Agente produtor 
Público alvo 

Conteúdo 

Mensagem 
Linguagem 
Imagens e ilustrações 
Estilos e formatações textuais 

Elaborado a partir de OPAS, 1984; Schall e Diniz, 2001; Luz et al, 2003; Lenzi e Coura, 2004; Kelly-Santos et al, 2009; 
Armindo et al, 2012. 

 

Para cada categoria de análise, foram definidas subcategorias, adaptando-as 

daquelas propostas em OPAS (1984) e das utilizadas por autores que realizaram 

estudos similares e que, por sua vez, também introduziram adaptações ao modelo 

proposto por OPAS (1984). Um exemplo de adaptação adotada nesse estudo refere-

se à inserção da expressão não se aplica como mais uma opção de análise as 

Cumpre/Não cumpre propostas em OPAS (1984). Outras adaptações referem-se a 

simples opções de termos e estilos de fala da pesquisadora. A definição das 
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subcategorias objetivou possibilitar um aprofundamento das análises e a adaptação 

de modelos buscou melhorar o entendimento das expressões propostas (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Roteiro de análise de materiais informativos 
Data da análise: _______ Título:_______________________________________ 
CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS 
Formato (Tipo) 
Impressos Audiovisuais Outro 
(    ) Cartaz 
(    ) Panfleto 
(    ) Folder 
(    ) Banner 
(    ) Fascículos 
Educativos 
(    ) Protocolo técnico 
 

(    ) DVD 
(    ) CD ROM 
(    ) Vídeos 

(    ) Leque 
(    ) Imã 
(    ) Jogos 
(    ) Apresentações em PowerPoint 

Dimensões 
Largura (cm) Altura (cm) Número de páginas 
(_____) cm 
(    ) Não se aplica 

_____________cm 
(    ) Não se aplica 

_____________ 
(    ) Não se aplica 
 

Cores (Qualidade de impressão, visualização do texto e imagens) 
Cores Qualidade Interfere na visualização 

do texto 
Interfere na visualização 

de imagens 
(    ) Monocromático 
(    ) Colorido 
(    ) Não se aplica 

(    ) Excelente 
(    ) Boa 
(    ) Ruim 
(    ) Péssima 
(    ) Não se aplica 
 

(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não se aplica 
 

(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não se aplica 

PRODUÇÃO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL INFORMATIVO 
Agente Produtor 
Identificação do agente Data de publicação Contatos (endereço, telefone, e-

mails, outros meios) 
(    ) Cumpre 
(    ) Não cumpre 
(    ) Não se aplica 

(    ) Cumpre 
(    ) Não cumpre 
(    ) Não se aplica 

(    ) Cumpre 
(    ) Não cumpre 
(    ) Não se aplica 
 

Público alvo 
Identificação Destinação 

(    ) Cumpre 
(    ) Não cumpre 
(    ) Não se aplica 

(    ) Público em geral 
(    ) População local 
(    ) População regional 
(    ) Público infantil 
(    ) Profissionais de saúde 
(    ) Profissionais de educação 
(    ) Capacitação técnico-científico 
(    ) Divulgação técnico-operacional 
(    ) Outro:___________________________ 
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CONTEÚDO 
Mensagens 
Medidas de prevenção e controle 
de focos 

(    ) Peridomiciliares 
(    ) Intradomiciliares 
(    ) Recipientes de armazenamento de água, potenciais macrocriadouros 
(    ) Acessibilidade aos recipientes de armazenamento de água 
(    ) Recipientes de pequeno porte, potenciais microcriadouros 
(    ) Cuidados com plantas cultivadas e respectivos recipientes de cultivo 
(    ) Cuidados com entupimentos, vazamentos e retenções de água 
(    ) Cuidados com detritos e lixo 
(    ) Cuidados individuais 
(    ) Outros 
 

Informações sobre o vetor (    ) Biologia 
(    ) Características morfológicas 
(    ) Comportamento 
(    ) Horário de maior atividade 
(    ) Tipos de criadouros comuns 
(    ) Outros 
 

Informações sobre a doença (    ) Formas clínicas 
(    ) Sorotipos virais 
(    ) Sinais e Sintomas característicos 
(    ) Sinais e Sintomas diferenciais para DC e FHD 
(    ) Transmissão 
(    ) Diagnóstico 
(    ) Tratamento 
(    ) Número de casos 
(    ) Distribuição geográfica 
(    ) Outros 
 

Informações sobre questões 
sociais e ambientais 
relacionadas à doença em nível 
local 

(    ) Estilos de vida da população 
(....) Condições de moradia 
(    ) Fatores ambientais favoráveis a produção da doença em nível local 
(    ) Fatores ambientais gerais favoráveis a produção da doença 
(    ) Outros 
 

Linguagem 
Tipo da linguagem (    ) Prescritiva-Instrutiva 

(....) Alarmista-oportunista 
(    ) Punitiva 
(    ) De responsabilização unilateral/culpabilização 
(    ) Dialógica 
(    ) Interativa 
(    ) Interrogativa 
(    ) Outros 
 

Adequação ao contexto local (    ) Cumpre 
(    ) Não cumpre 
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Imagens e ilustrações 
Tipo (    ) Fotografia 

(    ) Desenho 
(    ) Imagens de computação gráfica 
(    ) Esquemas (mapas de localização, croquis, outros) 
(    ) Gráficos de informações epidemiológicas da doença 
(    ) Gráficos de informações epidemiológicas do vetor 
(    ) Outros 
 

Cores (    ) Monocromática 
(    ) Colorida 
(    ) Não se aplica 
 

Qualidade (    ) Excelente 
(    ) Boa 
(    ) Ruim 
(    ) Péssima 
(    ) Não se aplica 
 

Mensagens (    ) Informações sobre a doença 
(....) Medidas de prevenção e controle de focos 
(    ) Informações sobre o vetor 
(    ) Questões sociais e ambientais relacionadas 
(    ) Informações epidemiológicas da doença 
(    ) Informações epidemiológicas do vetor 
(    ) Aspectos biológicos do vetor 
(    ) Aspectos morfológicos do vetor 
(    ) Profissionais em atividades operacionais de controle e prevenção 
(    ) Outros 
 

Importância no contexto geral (    ) Relevante dentro do contexto geral 
(    ) Não relevante dentro do contexto geral 
(    ) Interfere na visualização do texto 
(....) Não interfere na visualização do texto 
(    ) Auxilia na compreensão das mensagens 
(    ) Não auxilia na compreensão das mensagens 
(    ) Outros 
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Estilos e formatações textuais 
Tipo de letra adequada a leitura (    ) Cumpre 

(    ) Não cumpre 
(    ) Não se aplica 
 

Tamanho da letra adequada a 
leitura 

(    ) Cumpre 
(    ) Não cumpre 
(    ) Não se aplica 
 

Ausência de saturação de texto 
de configuração artística 

(    ) Cumpre 
(    ) Não cumpre 
(    ) Não se aplica 
 

Ausência de erros ortográficos (    ) Cumpre 
(    ) Não cumpre 
(    ) Não se aplica 
 

Ausência de saturação de 
terminologia técnica 

(    ) Cumpre 
(    ) Não cumpre 
(    ) Não se aplica 
 

Ausência de saturação de 
informações 

(    ) Cumpre 
(    ) Não cumpre 
(    ) Não se aplica 
 

Elaborado a partir de OPAS, 1984; Schall e Diniz, 2001; Luz et al, 2003; Lenzi e Coura, 2004; Kelly-Santos et al, 2009; Armindo 
et al, 2012. 
Os campos cumpre e não cumpre são propostos por OPAS, 1984 e significam sim (cumpre) e não (não cumpre) em relação 
ao atendimento aos critérios estabelecidos. 
DC=Dengue Clássica; FHD= Febre Hemorrágica da Dengue 

 
 

Após coleta dos materiais procedeu-se a identificação da amostra seguindo o 

roteiro de identificação proposto (Quadros 3). Os resultados foram organizados em 

uma tabela que traz a identificação dos materiais segundo formato, título do 

informativo, agente produtor e ano de publicação (Tabela 1). 

Feita a coleta de dados, foi realizada a análise qualitativa dos materiais, 

fundamentando-se nos diferentes referenciais teóricos utilizados. 

 

2ª Etapa – Descrição do contexto de circulação e uso dos materiais informativos na 

comunidade 

A segunda etapa da pesquisa consistiu na realização de entrevistas, com 

auxílio de roteiro guia único (Anexo I), com diferentes atores sociais em seus 

campos de atuação. As entrevistas ocorreram em suas próprias instituições de 

origem, identificadas na etapa anterior. 

Na elaboração do roteiro guia buscou-se definir tópicos que permitissem aos 

entrevistados expor livremente seus conhecimentos e experiências sobre os 
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materiais informativos utilizados, considerando os momentos de circulação e uso 

desses materiais, os tipos (formatos), atividades a que estavam associados e as 

formas de utilização. O roteiro permitia também que o entrevistado relatasse outras 

informações relacionadas ao assunto que considerasse relevante e que não havia 

sido abordado nas perguntas, como por exemplo, os limites de uso. 

Foram entrevistados profissionais do serviço de saúde, alguns deles 

moradores de Vila Turismo ou do bairro, lideranças comunitárias e agentes sociais 

ligados a ONGs de atuação local. O número de atores sociais entrevistados não foi 

definido a priori. A partir dos voluntários iniciais, foi solicitada a indicação dos demais 

voluntários. 

Como critério para participação no estudo, foram considerados informantes 

que pela posição, ação ou responsabilidade possuíssem um bom conhecimento 

sobre o problema em questão (Quivy e Campenhoudt, 1998), a partir de sua atuação 

em Vila Turismo. 

Todos os informantes foram identificados por códigos para garantir o 

anonimato (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Quadro com os informantes identificados. 

Informantes Número de informantes Código 

Profissionais de Saúde 3 PS1, PS2 e  

PS3 

Profissionais de Saúde Moradores 4 PSM1, PSM2, PSM3 e 

PSM4 

Agentes Sociais 1 AS 

Lideranças Comunitárias 1 LC 

 

Dos informantes pertencentes ao serviço de saúde da localidade, dois atuam 

há pelo menos três anos e o terceiro, há cerca de 10 anos. Estes profissionais 

atenderam ao critério de inclusão na pesquisa por atuarem na região em atividades 

relacionadas à prevenção e controle da dengue, terem contato direto com a 

população e possuírem um bom conhecimento sobre o uso dos materiais nas ações 

para o enfrentamento da dengue em Vila Turismo. Além disso, esses profissionais, 

por desempenharem suas atividades junto à Unidade Básica de Saúde-UBS da 

localidade, poderiam colaborar com informações diferenciadas sobre o objeto de 

estudo. 
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Dos quatro informantes profissionais de saúde moradores da localidade, um 

atua na UBS e tem residência em Vila Turismo há cerca de 12 anos; dois atuam na 

UBS há quatro anos, residindo na comunidade localizada ao lado de Vila Turismo; e 

o quarto atua há 10 anos na FIOCRUZ tendo residido na localidade por 18 anos, até 

o ano de 2007. Este informante também atua junto ao PEJA Manguinhos, que 

funciona em Vila Turismo no espaço físico da Rede CCAP. O PEJA é certificado 

pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV em parceria com a 

ENSP, ambas unidades da FIOCRUZ. 

Estes profissionais atenderam ao critério de inclusão na pesquisa por 

apresentarem perfil semelhante ao dos profissionais não moradores. Além disso, por 

residirem ou ter residido na localidade, poderiam ter considerações importantes com 

relação aos materiais informativos utilizados que talvez o serviço de saúde 

desconhecesse. 

O informante da categoria agentes sociais desempenha suas atividades junto 

ao Espaço Casa viva, que consiste em um setor da Rede de Empreendimentos 

Sociais – Rede CCAP, OSCIP atuante em Manguinhos, com sede em Vila Turismo. 

Esse setor desenvolve ações de cultura atendendo ao público infanto juvenil no 

bairro de Manguinhos. Esse informante atendeu ao critério de inclusão na pesquisa 

por estar envolvido com ações relacionadas à prevenção e controle da dengue na 

localidade. Além disso, por desenvolver diferentes trabalhos com crianças e 

adolescentes, poderia utilizar outros tipos de materiais informativos e recursos 

diferentes dos profissionais de saúde. 

O informante da categoria liderança comunitária atua junto à Associação de 

Moradores de Vila Turismo há cerca de 15 anos. Esse informante atendeu ao critério 

de inclusão no estudo por sua forte ligação com a comunidade, inerente a sua 

atuação em uma associação de bairro. Além disso, devido a sua estreita ligação com 

os problemas locais, poderia contribuir com informações sobre o tema que talvez 

fossem desconhecidas pelos outros entrevistados. 

Antes do início das entrevistas foi apresentado a cada entrevistado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

Cada entrevista foi gravada em meio digital e posteriormente transcrita para 

posterior análise. 

Após cada entrevista foram feitas anotações em caderno de campo, como 

forma auxiliar de registro de informações de cada entrevistado, sendo considerados 
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o contexto geral da entrevista, local e hora onde foi realizada e informações feitas 

após o desligamento do gravador, mas que apresentavam relevância para o estudo. 

Feita a transcrição das entrevistas, foi realizada a análise qualitativa dos seus 

conteúdos, a partir de sucessivas aproximações e leitura flutuante, com o objetivo de 

identificar e extrair as idéias centrais de cada fala. 

 

4.4 Considerações Éticas 

Este estudo cumpriu as exigências para a realização de pesquisas 

envolvendo seres humanos seguindo as determinações da Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Respeitando os princípios 

básicos da bioética: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. 

O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense-UFF, recebendo aprovação em 09/11/2012 

(Número do Parecer de Aprovação no CEP/UFF: 161.218). 

Para as entrevistas foi utilizado instrumento previamente formulado (Anexo 

I), respeitando principalmente os princípios de pesquisa com seres humanos, sendo 

assegurado ainda que todo material coletado seria utilizado unicamente para 

elaboração da pesquisa e guardado em segurança e unicamente pela 

pesquisadora. As entrevistas foram feitas mediante prévia autorização do sujeito da 

pesquisa através de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE. No 

TCLE constaram todos os esclarecimentos relacionados ao estudo, seus 

procedimentos e garantia do sigilo das informações prestadas, a fim de assegurar a 

privacidade e o anonimato aos sujeitos da pesquisa. O TCLE foi lido e assinado 

pelo próprio sujeito da pesquisa (Anexo II). 
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5. RESULTADOS 

Os resultados deste estudo foram obtidos a partir de entrevistas com 

informantes chave e pesquisa documental nos materiais informativos obtidos com as 

instituições envolvidas com as atividades de prevenção e controle da dengue na 

localidade de estudo, com os entrevistados no momento das entrevistas e na busca 

em blogs e sites das instituições citadas. 

 

Descrição dos tipos de materiais e identificação dos conteúdos informativos 

 

Como descrito na metodologia, os materiais informativos identificados foram 

analisados segundo suas características gráficas; produção e destinação do material 

informativo e conteúdo. 

A análise das características gráficas revelou que, dos 26 materiais 

informativos identificados, 6 (22%) foram cartazes, 4 (14%) panfletos, 3 (12%) 

folderes, 2 (8%) leques, 2 (8%) fascículos educativos, 2 (8%) DVDs, 1 (4%) CD, 1 

(4%) vídeo, 1 (4%) imã, 1 (4%) adesivo, 1 (4%) jornal, 1 (4%) protocolo técnico e 1 

(4%) apresentação em PowerPoint (Tabela 1). 

Do total de materiais informativos identificados, 21 (81%) foram impressos e 

apenas 5 (19%) se apresentaram em outros tipos de mídias (DVDs, CD e vídeo). 

Os materiais informativos impressos no formato de cartazes e panfletos foram 

os que apresentaram uma maior variedade gráfica e de formato, sendo encontrados 

06 tipos diferentes de cartazes e 04 tipos diferentes de panfletos (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Materiais informativos sobre dengue utilizados em Vila Turismo, bairro Manguinhos, RJ. 

Material informativo N % 
Cartaz 06 22 
Panfleto 04 14 
Folder 03 12 
Leque 02 8 
Fascículos Educativos 02 8 
DVD 02 8 
CD 01 4 
Vídeo 01 4 
Imã 01 4 
Adesivo 01 4 
Jornal 01 4 
Protocolo Técnico 01 4 
Apresentação em PowerPoint 01 4 
TOTAL 26 100,00 
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Com relação aos cartazes, apesar dos diferentes tipos identificados, foi 

observado, no momento da pesquisa, que apenas dois encontravam-se afixados em 

locais públicos. Um deles, intitulado Não deixe a dengue pegar você de surpresa 

estava exposto em quadro interno localizado na sala de espera da unidade de saúde 

(Figura 2). O outro cartaz, intitulado Dengue. A guerra continua, encontrava-se 

afixado na porta da sala dos Agentes de Vigilância em Saúde, de modo a permitir a 

sua visualização aos passantes (Figura 3). Não foram encontrados cartazes afixados 

em outros locais como associação de moradores, igrejas, creche, bares, mercados, 

padarias e vias públicas, dentro da comunidade. 

Em relação aos panfletos, outro dos materiais encontrados em maior 

variedade de modelo, à época do estudo, apenas um tipo foi encontrado sendo 

utilizado. O panfleto intitulado “PCDM - Programa de Controle de Dengue de 

Manguinhos” era utilizado apenas pela ONG local parceira em sua produção. Porém, 

sua utilização restringia-se ao espaço interno da ONG (Figura 4). 

Os tipos de materiais informativos utilizados aparecem tanto nas falas de 

informantes ligados ao serviço de saúde, quanto nas falas daqueles ligados a ONG 

e a Associação de Moradores da localidade. 

“O material, a gente panfleta. Quando são folderes, a gente distribui e deixa aqui a 
exposição, aqui no serviço e também leva pra comunidade. Usamos um DVD”. (PS1) 

“O que a gente usa, são os materiais que vem da Prefeitura. Tipo: cartazes, 
panfletos, todos os papeis. A CAP manda pra gente”. (PSM5) 

“Alguns panfletos da Prefeitura. Esses, dessas campanhas que a Prefeitura faz. 
Também usamos os panfletos do PCDM”. (PSM6) 

“Nós usamos os panfletos, os cartazes, o material da Prefeitura. Pego lá no serviço 
de saúde, no posto”. (PSM7) 

“Geralmente são panfletos, cartazes que o rapaz do controle (AVS) traz. Nós 
colamos aqui nas paredes, quando tem”. (LC) 

 

As dimensões (Largura x Altura/cm) dos materiais informativos variaram de 

acordo com o tipo e finalidade de uso. Foram as seguintes dimensões encontradas, 

considerando-se os tamanhos mínimos e máximos de cada material: 30x42 e 

95x110 para cartazes, 10x21 e 14x21 para panfletos, 10x18 e 15x21 para folderes, 

21x21 e 23x18 para leques, 21x30 para fascículos educativos, 8x7 para imã, 15x15 
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para adesivo, 27x32 para jornal e 40x60 para protocolo técnico. Essa mensuração 

não se aplicou a DVDs, CD, vídeo e apresentação em PowerPoint (Tabela 2). 

Quanto ao número de páginas, somente foram considerados os informativos 

dos tipos folderes (4 páginas em cada um), fascículos (um com 15 e outro com 16 

páginas) e jornal (4 páginas) (Tabela 2). 

Em relação às cores, observou-se que nenhum dos materiais era 

monocromático, apresentando-se sempre coloridos, sugerindo um recurso para 

chamar a atenção do leitor. Em geral, a qualidade das cores utilizadas foram 

consideradas boas, sem interferências graves na visualização de textos e imagens. 

A exceção se faz aos dois informativos intitulados “Combate à dengue” de produção 

da Prefeitura do Rio de Janeiro, cujas cores usadas comprometiam o entendimento 

de que se tratava de um check list de cuidados e ações (Figuras 4 e 5). 
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Tabela 2 - Materiais informativos utilizados em Vila Turismo, por tipo/formato, título, agente produtor e ano 
de produção 
Tipo/Formato 

do Informativo 
Titulo do Informativo Agente Produtor Ano de 

Produção 
Dimensões 

(LxA cm)/ Nº 
de páginas 

Combater a dengue é um dever meu, seu e de todos MS Não informa 40x60/ nsa 

Brasil unido contra a dengue MS Não informa 64x46/ nsa 

Participe deste movimento. Ajude a combater a dengue SESDEC Não informa 30x42/ nsa 

Dengue. A guerra continua. SMSDC Não informa 95x110/ nsa 

Não deixe a dengue pegar você de surpresa SESDEC Não informa 30x42/ nsa 

Cartaz 

Prevenir a dengue – Uma ação de todos SESDEC Não informa 46x64/ nsa 

Combate à dengue SMSDC Não informa 12x21/ nsa 

Participe deste movimento. Ajude a combater a dengue SESDEC Não informa 14x21/ nsa 

Guerreiros contra a dengue SESDEC Não informa 12x21/ nsa 

Panfleto 

PCDM - Programa de Controle de Dengue de Manguinhos FIOCRUZ e Rede 
CCAP 

Não informa 10x21/ nsa 

Combater a dengue é um dever meu, seu e de todos MS Não informa 15x21/ 4 

Não deixe a dengue pegar você de surpresa SESDEC Não informa 15x21/ 4 

Folder 

10 minutos contra a dengue FIOCRUZ Não informa 15x21/ 4 

Neste Carnaval não deixe a dengue atrapalhar sua 
evolução 

SMSDC Não informa 23x18/ nsa Leque 

Combate à dengue SMSDC Não informa 21x21/ nsa 

ComCiência na Escola Fascículo 4: Dengue I 
Brincando para descobrir novidades 
 

IOC / FIOCRUZ Não informa 21x30/ 12 Fascículo 
Educativo 

ComCiência na Escola Fascículo 5: Dengue II 
O caminho do vírus da dengue 
 

IOC / FIOCRUZ Não informa 21x30/ 16 

O mundo macro e micro do mosquito Aedes aegypti - Para 
combatê-lo é preciso conhecê-lo. 
 

IOC / FIOCRUZ 2005 nsa DVD 

Aedes aegypti e Aedes albopictus - Uma ameaça nos 
trópicos 
 

IOC / FIOCRUZ 2008 nsa 

CD ROM Dengue IOC / FIOCRUZ 2005 nsa 

Vídeo O Brasil Contra a Dengue Rede CCAP/ 
Espaço Casa Viva 

Não informa nsa 

Imã de 
geladeira 

Não deixe a dengue pegar você de surpresa SMSDC Não informa 8x7/ nsa 

Adesivo Estou fazendo a minha parte SMSDC Não informa 15x15/ nsa 

Jornal Comunidade na Saúde ENSP/ FIOCRUZ 2011 27x32/ 4 

Protocolo 
Técnico 

Dengue - Classificação de Risco e Manejo do paciente UBS Não informa 40x60/ nsa 

Apresentação 
em PPT 

Distribuição proporcional dos casos de dengue por 
ESF/CMS Manguinhos 

UBS 2012 nsa 

SESDEC=Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civi; SMSDC=Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; MS=Ministério da Saúde; FIOCRUZ e Rede CCAP / 
Espaço Casa Viva; UBS=Unidade Básica de Saúde; IOC=Instituto Oswaldo Cruz; FIOCRUZ=Fundação Oswaldo Cruz. 

LxA cm=LarguraxAltura em centímetros; nsa=Não se aplica 
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A análise referente à produção dos materiais revelou que os agentes 

produtores responsáveis foram a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ (7/26%), 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – SMSDC (6/23%), a Secretaria 

Estadual de Saúde e Defesa Civil – SESDEC (6/23%), o Ministério da Saúde 

(3/12%), Unidade Básica de Saúde local (2/8%), unidades da FIOCRUZ em parceria 

com ONG locais (1/4%) e ONG local (1/4%) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Agentes produtores dos materiais informativos. 

Agente produtor N % 

FIOCRUZ 7 26 

SESDEC 6 23 

SMSDC 6 23 

MS 3 12 

UBS 2 8 

FIOCRUZ + ONG 1 4 

ONG 1 4 

TOTAL 26 100 

 

Quanto ao período de publicação dos materiais, observou-se que apenas 05 

exemplares apresentavam essa informação, sendo produzidos entre os anos de 

2005 e 2012 (Tabela 2). 

Do total de materiais analisados, 40% (n=10) informavam contatos, variando 

entre endereços, telefones ou e-mails para a população obter informações 

referentes a dengue, tirar dúvidas e também sobre onde buscar atendimento. 

Em relação à destinação do material informativo, verificou-se que, dos 26 

materiais encontrados, 84% (22) eram dirigidos à população em geral, 8% (2) à 

profissionais de educação, 4% (1) à capacitação técnico-científica e 4% (1) à 

divulgação técnico-operacional. Cabe destacar que a caracterização do material se 

deu muito mais pela análise de seu conteúdo, uma vez que a maioria não informava 

a qual público se destinava. 

Apenas dois desses materiais deixavam claro a sua destinação. Tratava-se 

dos dois fascículos educativos intitulados “ComCiência na Escola Fascículo 4: 

Dengue I - Brincando para descobrir novidades” e “ComCiência na Escola Fascículo 

5: Dengue II - O caminho do vírus da dengue”, de produção do Setor de Inovações 

Educacionais do Laboratório de Biologia Celular do Instituto Oswaldo Cruz – IOC/ 

FIOCRUZ. 
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Esses fascículos tinham como público alvo professores dos ensinos 

Fundamental e Médio, sendo voltados para o uso em salas e laboratórios de aula. 

Eram compostos por atividades lúdicas (jogos e quebra cabeças) que abordavam 

conteúdos relacionados com a biologia e a morfologia do mosquito, transmissão do 

vírus da dengue e questões ambientais relacionadas à criação do vetor. Além de 

textos e jogos, os fascículos apresentavam também imagens do mosquito em suas 

diferentes fases evolutivas (Figura 7 e 8). 

Na caracterização do conteúdo dos materiais informativos foram considerados 

aspectos relacionados à mensagem transmitida, linguagem, imagens e ilustrações e 

estilos e formatações textuais. 

Em relação às mensagens, foi observada uma maior exploração de temas 

relacionados às medidas de prevenção e controle de focos, tanto na forma de textos, 

quanto na de imagens e ilustrações. Essas medidas referiam-se exclusivamente aos 

riscos existentes no peri e no intradomicílio, enfatizando os cuidados com micro e 

macrocriadouros, sendo os primeiros os mais freqüentemente citados e ilustrados. 

Em relação aos microcriadouros, os tipos destacados nos materiais foram 

ralos, calhas, pratinhos de vasos de plantas, bandejas externas de geladeiras, 

bandejas de ar condicionados, pneus, garrafas, baldes, pequenos recipientes 

destinados ao lixo e entulhos. 

Os macrocriadouros comumente citados foram caixas d’água, piscinas, 

cisternas, tonéis, barris, tambores e poços. 

Outro tema bastante explorado nos materiais foi referente aos cuidados com 

plantas cultivadas e respectivos recipientes de cultivo. Os conteúdos chamavam a 

atenção para a possibilidade dos recipientes de plantas servirem como criadouros do 

Aedes, por permitirem o acúmulo de água. As bromélias e outras plantas onde há 

acúmulo de água também eram citadas, mais, geralmente, em forma textual. 

As informações sobre o vetor foram também encontradas compondo o 

conteúdo dos materiais. No entanto, o tema mais explorado foi referente aos tipos de 

criadouros comuns do vetor. A maioria dos materiais abordava, quase que 

exclusivamente, esse tema. Esse foi o caso, por exemplo, do material intitulado Não 

deixe a dengue pegar você de surpresa em seus formatos cartaz e folder (Figura 2, 

já citada acima; Figura 9). 
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Informações relacionadas à biologia, comportamento e características 

morfológicas do vetor foram pouco exploradas. As exceções se fazem em relação 

aos materiais produzidos pela FIOCRUZ nos formatos fascículo, CD, DVD e folder. 

Os fascículos são os mesmos já citados anteriormente: “ComCiência na 

Escola Fascículo 4: Dengue I - Brincando para descobrir novidades” e “ComCiência 

na Escola Fascículo 5: Dengue II - O caminho do vírus da dengue”. 

Esses materiais foram um dos que mais exploraram os aspectos relacionados 

à biologia, comportamento e características morfológicas. Assim, enfocavam ciclo de 

vida, reprodução, fases evolutivas, morfologia, criadouros, dentre outros. As 

abordagens eram feitas através de textos, jogos e fotos. 

Outros materiais onde os aspectos relacionados à biologia, comportamento e 

características morfológicas eram bem explorados foram os DVDs e CD. 

Os DVDs intitulados “O mundo macro e micro do mosquito Aedes aegypti - 

Para combatê-lo é preciso conhecê-lo” e “Aedes aegypti e Aedes albopictus - Uma 

ameaça nos trópicos”, foram produzidos pelo Serviço de Produção e Tratamento de 

Imagem do Instituto Oswaldo Cruz – IOC/ FIOCRUZ. Ambos apresentavam como 

conteúdo informativo, temas relacionados à características morfológicas e 

comportamentais dos mosquitos vetores, como o ciclo de vida, a dispersão, a 

capacidade vetorial do mosquito, hábitos alimentares, reprodução e ambiente onde o 

mosquito vive (Figuras 10 e 11), apresentados através de imagens e animações 

computadorizadas. 

Um outro exemplo é o CD Dengue, material informativo baseado no CD-ROM 

Dengue, original em inglês, desenvolvido pela Wellcome Trust em colaboração com 

a Organização Mundial da Saúde – OMS e The Special Programme for Research 

and Training in Tropical Diseases - TDR. Produzido pelo IOC/FIOCRUZ, consiste em 

uma adaptação à realidade brasileira e latino-americana dos principais aspectos que 

envolvem a doença (Figura 12). 

Em seu conteúdo, aborda informações relacionadas à etiologia, a 

transmissão, epidemiologia e controle, diagnósticos clínico e laboratorial da doença, 

além de aspectos sociais, econômicos e comportamentais relacionados à doença e 

ao vetor. Apresenta um glossário de termos médicos e científicos específicos sobre 

o tema e três arquivos em formato PDF intitulados Guia de Uso do CD-ROM 

Dengue; Dengue diagnóstico e manejo clínico adulto e criança e Diagnóstico e 

Conduta do Paciente com Suspeita de Dengue. 
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O conteúdo do CD-ROM é dividido em três partes: dez tutoriais interativos, 

divididos em seções, cada uma contém telas com informações sobre tópicos 

específicos; uma coleção de imagens voltadas para estudo individual ou para 

preparo de aulas expositivas. Além disso, continha também o filme sobre o ciclo de 

vida do mosquito Ae. aegypti, chamado: “O Mundo Macro e Micro do Mosquito 

Aedes aegypti: para combatê-lo é preciso conhecê-lo”. 

Destaca-se também que este CD foi o único material informativo encontrado 

que abordava questões sobre as formas clínicas da doença, incluindo a forma grave, 

Febre Hemorrágica da Dengue-FHD. 

O CD-Rom Dengue era voltado para a capacitação de profissionais de saúde 

e tinha como público alvo estudantes de medicina e saúde e das áreas de ciências 

da vida, seus professores, profissionais de saúde e pesquisadores. 

Outro material que abordava aspectos relacionados à biologia, 

comportamento e características morfológicas do vetor foi o folder intitulado 10 

minutos contra a dengue. Esse material trazia, de forma textual, informações sobre o 

ciclo de vida do vetor, acompanhada de fotos de três fases evolutivas do mosquito 

(ovo, larva e adulto). Esse material produzido pela FIOCRUZ e SES, inspirado na 

experiência de Cingapura apresentava-se em três versões, sendo utilizado por 

profissionais de saúde. Seu público alvo era a população em geral e consistia em um 

check list a ser executado diariamente pela população com o objetivo de fiscalizar 

situações ambientais de risco à proliferação do vetor no ambiente domiciliar (Figuras 

13 e 14). 

Referências aos conteúdos abordados são percebidas nas falas de alguns 

entrevistados. Essas referências são coerentes com as observações da análise dos 

materiais, uma vez que destacam medidas preventivas com os potenciais criadouros 

larvários do Ae. Aegypti, características morfológicas e comportamentais do vetor e 

algumas questões ambientais associadas à proliferação do mosquito. 

“O ACS é orientado e entende quais são os riscos da dengue, como evitar, então ele 
passa em visita domiciliar, ele orienta pra que o morador evite ter, aquela questão 
toda da água parada, o acúmulo de lixo que possa fazer criadouro do mosquito”. 
(PS1) 

“A gente acaba ficando fixado nessas orientações gerais, porque acaba atingindo a 
grande maioria dessa população, se não toda. A gente ganha cartazes do município, 
da secretaria municipal. Meramente orientações de prevenção, que a gente 
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visualiza. A questão de virar as garrafas pra baixo pra não acumular água, tampar a 
caixa d’água, as coisas desse tipo. O que acaba sendo geral”. (PS3) 

“Tinha assim, limpar as caixas d’água, manter vasilhame virado de boca pra baixo, 
pra evitar, como evitar os criadouros e como limpar e manter o ambiente longe de 
criadouros”. (PSM3) 

“Os papéis, os cartazes que ele (AVS) traz, fala dos cuidados pra não deixar o 
mosquito se criar. A maioria deles”. (LC) 

“Só a informação a nível de risco mesmo. Não deixar nada que dê motivo pra foco 
de água parada, emborcar o vasilhame, cuidados com as plantas, o cuidado com as 
caixas d’agua abertas. Então, são esses detalhes assim”. (PSM1) 

Quanto às informações sobre a doença, observou-se uma carência na 

exploração de temas relacionados. De um modo geral, os materiais informativos não 

abordavam qualquer informação que pudessem auxiliar na identificação da doença 

ou diferenciação de suas formas clínicas. 

Dos 26 materiais analisados, apenas quatro (15%) exploravam esse tipo de 

informação. 

Um deles é o já citado folder Não deixe a dengue pegar você de surpresa 

(Figura 9) e o CD Dengue (Figura 12). 

O folder destacava informações como sinais e sintomas da Dengue Clássica, 

como por exemplo, dor de cabeça, nos músculos, nas juntas, nos olhos, febre alta e 

manchas vermelhas pelo corpo. Orientava também a procura pelo atendimento 

médico e orientava sobre a ingestão de água. 

Informações similares às do folder foram também encontradas nos cartazes 

intitulados “Brasil unido contra a dengue” e “Combater a dengue é um dever meu, 

seu e de todos”, ambos produzidos pelo Ministério da Saúde (Figuras 15 e 16). 

Já o CD-Rom, descrito anteriormente, além dos aspectos clínicos da doença, 

trazia também informações sobre a etiologia, a transmissão, patogenia e 

diagnósticos clínico e laboratorial da doença. O conteúdo era abordado na forma 

narrativa-textual e também através de imagens, incluindo vídeos. 

Em relação à linguagem utilizada nos materiais, observou-se a predominância 

de textos prescritivos, como por exemplo, “não deixe acumular água da chuva” ou 

“verifique se não há entupimentos e mantenha-os telados”. 

Outra característica da linguagem utilizada foram as expressões alarmistas-

oportunistas, como por exemplo, “Dengue mata” e “A dengue pode matar”. 
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Um dos materiais analisados apresentou de forma clara a linguagem de 

responsabilização unilateral/culpabilização. O cartaz “Prevenir a dengue, uma ação 

de todos” trazia a expressão “O que você tem feito para prevenir a dengue?”, 

caracterizando esse tipo de linguagem. 

O discurso dialógico foi observado nas expressões “Combater a dengue é um 

dever meu, seu e de todos” e “Prevenir a dengue, uma ação de todos”, contidas em 

dois cartazes, um produzido pelo Ministério da Saúde e outro pela SESDEC, 

respectivamente (Figuras 16 e 17). Outro exemplo de expressão dialógica 

encontrada foi “Somos todos parceiros na prevenção da dengue”, presente no folder 

“Não deixe a dengue pegar você de surpresa”, produzido pela SMSDC (Figura 9). 

O tom bélico de linguagem foi também observado em expressões como 

“Combater a dengue”, “Combate à dengue” e “Brasil unido contra a dengue”. Esse 

tipo de linguagem se apresentou também na forma de imagens onde o mosquito era 

um alvo (Figura 18). 

No que se refere à adequação da linguagem ao contexto local, não foram 

encontrados nenhum material informativo elaborado com esse objetivo. Em geral, as 

informações não se diferenciaram dos materiais utilizados em outras regiões ou 

localidades. 

Apesar disso, em algumas entrevistas foram observadas iniciativas que 

buscavam considerar o contexto local. 

“Eu aprecio a prática não só verbal, da educação em saúde, como também poder 
fazer panfletagem com algumas orientações, fugindo muita das vezes daquele 
modelo pragmático que o próprio município distribui. Eu faço coisas com fotos do 
local, com características da região, uma coisa mais voltada pra uma identificação 
da população que passa, que está dentro do problema, na realidade da população”. 
(PS3) 

“A gente tenta falar de uma outra forma, utilizando cartazes, reproduzindo de uma 
outra forma. Eu vou trabalhando com eles, dentro da realidade deles. Como é uma 
educação territorializada, nós trabalhamos dentro da realidade dos alunos”. (PSM4) 

 

Em relação à análise das imagens e ilustrações presentes nos materiais 

informativos, observou-se o predomínio do uso de desenhos e imagens de 

computação gráfica. Poucos foram os materiais que utilizaram fotos (Figura 9). 

As imagens e ilustrações foram todas em cores, não sendo encontradas 

elementos monocromáticos. Em geral, foram consideradas de boa qualidade para 
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visualização. Em relação à compreensão da mensagem nelas contidas, alguns 

desenhos necessitavam de um maior esforço para a sua interpretação (Figura 9). O 

mesmo não ocorria com as fotos e imagens em movimento (vídeos), que 

apresentaram ótima qualidade (Figuras 9, 7 e 12). 

As imagens e ilustrações atuavam como complementares aos textos em 

relação ao conteúdo, uma vez que buscavam representar os temas abordados, 

sendo, portanto, relevantes ao contexto geral. 

No que se refere aos estilos e formatações textuais, em geral os textos 

apresentaram configurações adequadas à leitura, no que se refere ao tipo e 

tamanho de letras e utilização de textos de configuração artística (letras muito 

desenhadas). Cabe destacar que em alguns informativos a letra era diminuída, 

visivelmente, pela necessidade de espaço para alocação de informações, 

comprometendo a configuração de textos e a compreensão das mensagens. 

(Figuras 9 e 13). 

Não foi observada saturação de terminologia técnica em nenhum dos 

materiais impressos. Porém, o mesmo não pode ser afirmado em relação aos DVDs 

e, principalmente, ao CD. Nesses, havia maior emprego de termos técnicos, talvez 

devido a sua origem e destinação. 

 

Contexto de circulação e uso dos materiais informativos na comunidade 

 

Busquei pontuar os momentos de circulação e uso desses materiais, os tipos 

(formatos), atividades a que estavam associados e as formas de utilização na 

comunidade. 

De um modo geral, todos esses fatores ficaram nítidos nas falas dos 

entrevistados. 

A circulação e uso de materiais informativos impressos como folderes e 

panfletos, ocorre, principalmente, no contexto de campanhas preventivas nos 

períodos críticos para a ocorrência da dengue. Os mutirões, as caminhadas e os Dia 

“D” de combate a dengue foram exemplos de momentos relatados em que a 

distribuição desses tipos de materiais informativos ocorria com maior freqüência. 

Esses materiais eram utilizados, principalmente, por profissionais do serviço 

de saúde, incluindo Agentes Comunitários e Agentes de Vigilância e Controle, sendo 
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também utilizados por pesquisadores e educadores em atividades realizadas em 

escolas e ONGs locais. 

“Então, a direção do Posto (UBS) juntamente com o profissional responsável, mais 
os agentes de endemias e os agentes locais (comunitários), agente faz tipo um 
mutirão e aí faz uma prospecção (panfletagem) de casa em casa”. (PSM1) 

“Tem também as caminhadas e o dia ‘D’. Já com a comunidade, dentro da 
comunidade”. (PS1) 

Alguns entrevistados apontaram como fatores que influenciam na utilização 

dos materiais informativos impressos, a forma e a periodicidade com que ocorre a 

disponibilização dos mesmos. 

“Agora, não tem tanto material porque não começou a campanha que acontece 
durante o verão. Daqui a pouco vai chegar mais. Vai começar o verão. Você pode ir 
lá na CAP pegar os que tiver lá”. (PSM3) 

“Geralmente, se utiliza essas informações quando está na época das campanhas 
contra a dengue. O trabalho é feito, basicamente, mais em campanhas, caminhadas, 
dias D”. (PS2) 

“Nas campanhas, ele (o AVS) traz os papéis, o cartaz, e a gente cola nas paredes. 
Mas, não tem mais. O que, às vezes tem, a gente cola aqui nas paredes. Eles 
acabam ficando velhos e rasgando. Agora não tem nada. Só tem quando trazem pra 
cá”. (LC) 

 

Críticas relacionadas a essa periodicidade são percebidas em vários trechos 

de entrevistas, seja de forma implícita, como nas falas acima, seja de forma explícita 

como nos exemplos abaixo. 

“O problema todo, eu vejo, é que tudo ocorre por um tempo determinado. Tem um 
interesse, e depois para tudo. Você vai ver, quando chegar fevereiro, vai ter um 
monte de ação: Caminhada, Dia D, mutirão”. (LC) 

“Agora mesmo, já dava pra ir fazendo ações, palestras e não esperar o verão 
chegar. Em fevereiro ele vem e vai trazer um monte de cartaz”. (LC) 

“Nós temos aqui na prática,..,os mutirões de dengue quando a gente está próximo 
do período mais crítico prá transmissão dessa doença”. (PS3) 

“Coisa que eu, particularmente julgo errônea, uma vez que o trabalho tem que ser 
feito de uma forma contínua”. (PS3) 
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A dificuldade de obtenção de material, independente de época, também foi 

destacada em algumas entrevistas. 

“Quando não tem, eu vou catando lá na FIOCRUZ. Pego um pouco no posto, no 
IOC, no NAPVE e trago. (PSM4) 

“É claro que a gente acionou os órgãos públicos pra mandar material, o que é uma 
dificuldade também em receber. Não é fácil receber. Tem que ficar catando. Pega 
um pouquinho daqui, outro pouquinho dali, acolá. Isso era pra todos os materiais”. 
(AS) 

“Só que, esses materiais são utilizados quando há uma, não vou dizer uma 
motivação, mas, quando a iniciativa parte da direção”. (AS) 

 

A utilização de outros materiais informativos impressos como fascículos 

educativos, jornal e protocolo técnico, também foi destacada pelos entrevistados. 

Os fascículos educativos intitulados “ComCiência na Escola Fascículo 4: 

Dengue I - Brincando para descobrir novidades” e “ComCiência na Escola Fascículo 

5: Dengue II - O caminho do vírus da dengue” eram utilizados em ações 

desenvolvidas em escolas, campus da FIOCRUZ e instalações do Espaço Casa 

Viva. 

Um exemplo de atividade educativa que utilizou esse recurso foi a Oficina 

Pequenos Mosquiteiros, realizada com crianças moradoras de Vila Turismo e de 

outras comunidades, tendo acontecido no campus da FIOCRUZ (Nota de 

observação). 

A utilização do jornal “Comunidade na Saúde”, de produção da 

Coordenadoria da Cooperação Social/ENSP também aparece na fala de um dos 

entrevistados. Esse material consiste em um informativo bimensal para divulgação 

de fatos acontecidos no bairro de Manguinhos. Apesar de não ser uma publicação 

específica para dengue, abordava notícias locais sobre a doença, como se observou 

na edição de nº 1/ 2011. Essa edição trazia a divulgação das ações realizadas para 

o controle e prevenção da dengue no bairro desde o ano de 2007 realizadas pelo 

grupo Programa de Controle de Dengue de Manguinhos – PCDM (Figura 19). Já a 

edição nº 2/ 2011 trazia em seu conteúdo, um passatempo, na forma de caça 

palavras, com informações sobre alguns hábitos preferenciais do mosquito (Figura 

20). 
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Observou-se que este material era distribuído em eventos realizados em 

escolas, igrejas, serviço de saúde, FIOCRUZ e em outras instituições localizadas em 

bairros próximos à Manguinhos (Higienópolis, Del Castilho) (Nota de observação). 

Apesar disso, apenas um entrevistado mencionou a utilização do material, como 

fonte de informação sobre a dengue em Vila Turismo. 

“A gente sim, se apropria sim de mecanismos, mecanismos que são utilizados pra 
comunicação com a comunidade. Como o Jornal Comunidade na Saúde”. (PSM4) 

O protocolo técnico foi mencionado por apenas um dos entrevistados. 

Consistia em um protocolo assistencial denominado Dengue - Classificação de Risco 

e Manejo do paciente que tinha como público alvo os profissionais do serviço de 

saúde. O material continha orientações a serem seguidas na investigação de casos 

suspeitos de dengue, informações sobre os sinais de alarme e de choque e as 

classificações de risco. Apesar de ser voltado para divulgação interna da unidade de 

saúde, encontrava-se afixado em quadro de visualização geral na sala de espera da 

unidade de saúde, podendo ser visualizado pela população em geral (Figura 21). 

Apesar do fornecimento à pesquisadora de exemplares de materiais 

impressos do tipo cartazes, leques, imã e adesivo, a efetiva utilização desses 

materiais não foi percebida nas entrevistas. 

Os leques, imã e adesivo fornecidos também foram considerados na análise 

realizada na etapa anterior e constam nas figuras 22, 23 e 24. 

No que se refere aos materiais audiovisuais como DVDs, CD e vídeo, os 

entrevistados destacaram que eram utilizados nos espaços escolares, creche e 

ONGs, em atividades envolvendo, principalmente crianças e jovens como uma 

estratégia de sensibilização e formação de multiplicadores das informações. 

Os DVDs citados foram os intitulados “O mundo macro e micro do mosquito 

Aedes aegypti - Para combatê-lo é preciso conhecê-lo” e “Aedes aegypti e Aedes 

albopictus - Uma ameaça nos trópicos”, já descritos anteriormente. A utilização 

desses materiais ocorria em momentos e ações diversas, principalmente, nos 

espaços internos de escolas e ONGs, devido as necessidades específicas para a 

sua utilização, como computadores, projetores multimídias, dentre outros. 

A utilização do CD Dengue foi relatada apenas por um dos entrevistados, que 

o utilizava como recurso pedagógico em atividades desenvolvidas na educação de 

jovens e adultos junto à ONG local. 
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A utilização de recursos complementares aos materiais informativos foram 

também destacada pelos entrevistados, principalmente por aqueles ligados ao 

serviço de saúde e ONG local. Os recursos complementares citados foram 

montagens e coleções biológicas, teatros, produção de vídeos, apresentações 

musicais e comunicação verbal. 

As montagens e coleções biológicas eram utilizadas ou para suprir a 

deficiência na disponibilização de materiais informativos, para complementar as 

ações ou pela necessidade de atender ao público infantil. Essas montagens e 

coleções eram compostas por diferentes formas evolutivas do vetor (ovos, larvas, 

pupas e mosquito adulto), e utilizadas principalmente, durante as campanhas e 

caminhadas para prevenção da doença, visitas domiciliares realizadas por 

profissionais de saúde (AVS), e durante as atividades desenvolvidas nas escolas, 

sendo desenvolvidas em conjunto com ONG local. Os recursos eram utilizados com 

apoio ou não de equipamentos de microscopia, dependendo da forma evolutiva e da 

atividade. Um exemplo é a utilização de tubos de ensaio contendo formas imaturas 

em álcool ou contendo formas adultas secas, utilizados pelos AVS em suas visitas 

domiciliares (Figuras 25). 

“É claro, às vezes não tem material nenhum. Aí a gente faz a orientação. Levamos, 
às vezes, dentro de um potinho transparente, amostras de larvas pro morador 
conhecer, né? Acho bom ter um material pra mostrar”. (PSM2) 

“A gente levava a palhetinha com os ovos pra molecada ver, pros estudantes... Pra 
criançada ver o desenvolvimento do mosquito, desde o ovo, aí levávamos também 
algumas larvas e a pupa”. (PSM3) 

“Era um tema que entrava no currículo pedagógico do colégio. Então, os alunos 
tinham ampla discussão nas matérias, nas disciplinas sobre a dengue. E, nesse dia 
específico, chegávamos também com filmes, com lâminas, levando mosquito pros 
alunos conhecerem”. (AS) 

A utilização de recursos como apresentações teatrais e musicais e produções 

de vídeos também foram destacadas como complementares por um dos 

entrevistados. 

“Era isso, filmes, teatros, apresentação musical, e depois a gente estimulava os 
alunos, a cada um deles, ser vigia em seu canto, o que fosse, na escola, em casa, 
na rua, de lugares que pudessem oferecer um ambiente bom pra foco de dengue”. 
(AS) 
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Outra forma complementar à utilização dos materiais informativos era a 

comunicação verbal, utilizada durante as visitas domiciliares e atividades de 

educação em saúde em salas de espera da unidade de saúde e também em 

palestras, reuniões e encontros, realizados pelas Equipes de Saúde em escolas, 

creches, associações, igrejas da comunidade e ONG local. 

“A gente passa é o que às vezes é orientado. A gente vai e orienta à medida que a 
gente tem a informação. Na fala, mesmo. Por exemplo, se for na casa de uma 
pessoa, eu vejo um determinado foco, eu dou as orientações devidas, entendeu? No 
boca a boca”. (PSM1) 

“A mídia veicula muito os sintomas que são característicos de dengue e ao mesmo 
tempo a gente faz essa orientação também pros pacientes que vêm até o serviço, 
como prática de educação em saúde na sala de espera. A gente passa a direcionar 
mais o tema em função da proximidade do período crítico do aumento dos casos de 
dengue no município”. (PS3) 

“Então, a gente faz grupos de saúde ‘Conversando sobre a saúde’. A gente fala 
sobre tudo, não existe um grupo fechado..., pra tratar da dengue, exceto o dia ‘D’”. 
(PS1) 
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6. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na identificação e caracterização dos materiais informativos e dos contextos 

de sua utilização, lideranças comunitárias, agentes sociais, profissionais de saúde e 

instituições contribuíram de forma especial. Dentre as instituições destacaram-se a 

Unidade Básica de Saúde local (Centro de Saúde Escola Germano Sinval Farias, 

ligado à FIOCRUZ), o Espaço Casa Viva/Rede CCAP e Programa de Educação de 

Jovens e Adultos-PEJA Manguinhos/Rede CCAP e a associação de moradores de 

Vila Turismo. 

Ao analisar as características dos materiais informativos sobre dengue 

utilizados em nível local, esse estudo permitiu discutir pontos relevantes sobre a 

elaboração e utilização desses recursos, componentes importantes nas ações de 

controle e prevenção da doença. 

A importância desses recursos é discutida por vários autores, uma vez que 

servem como forma de interlocução entre o serviço e a população, no que se refere 

à possibilidade de compartilhamento de conhecimentos, não só para dengue (OPAS, 

1984; Schall e Diniz, 2001; Lenzi e Coura, 2004; Rangel-S, 2008). Assim, o cuidado 

com a sua elaboração deve ser considerado, pois a efetividade de seus propósitos 

dependerá também da sua qualidade. 

Na caracterização dos materiais informativos identificados nesse estudo, 

utilizamos como base referencial o guia para desenho, utilização e avaliação de 

materiais educativos em saúde da Organização Panamericana de saúde – OPAS 

(OPAS, 1984) e os estudos de alguns autores, destacando Lenzi e Coura (2004), 

Assis et al (2011) e Armindo et al (2012). 

Apesar dos estudos de Luz et al (2003), Schall e Diniz (2001) e Kelly-Santos 

et al (2009) abordarem outras doenças que não a dengue, entendeu-se como 

pertinente também considerá-los pela importância de suas análises sobre a 

elaboração e avaliação de materiais informativos e propostas de categorias de 

análise. 

Em nosso estudo foram feitas algumas adaptações metodológicas em relação 

ao referencial citado. As adaptações foram motivadas pelos objetivos do estudo, que 

não incluem análise ou comparação de metodologias, pelas características da 

amostra, que envolve outros tipos de materiais além dos impressos e por uma 



 68 

tentativa de melhoria de entendimento na definição de algumas categorias de 

análise. 

Algumas categorias de análises propostas em OPAS (1984) foram adotadas 

e aparecem desmembradas em subcategorias, como foi o caso de categorias 

relacionadas a imagens e cores. Outras foram colocadas em uma mesma 

expressão, como foi o caso de Informações sobre questões sociais e ambientais 

relacionadas à doença adotada nesse estudo. 

Para a caracterização dos materiais informativos utilizados em nível local, 

esse estudo considerou todos os formatos disponíveis ao acesso, tanto através das 

entregas nos momentos das entrevistas, quanto pelo recebimento direto das 

instituições que os usavam e/ou produziam, quanto pela pesquisa documental na 

Internet. 

Dessa forma, foi possível obter uma amostra heterogênea, no que se refere 

às mídias utilizadas. Permitindo, por exemplo, a identificação de mídias nos formatos 

de DVDs, CD, vídeo para o YouTube e apresentações em PowerPoint. 

Outros estudos realizados avaliaram apenas materiais impressos, talvez pela 

maior utilização desses formatos nas ações de controle e prevenção da dengue e 

outras doenças. 

Se considerarmos, em nossa amostra, apenas os materiais impressos, 

verificaremos que a quantidade encontrada (21 materiais informativos em um total 

de 26) reforça a idéia de que ainda são os formatos mais utilizados, como também 

observado por Kelly-Santos et al (2009) e Armindo et al (2012). As mídias digitais, 

pelo menos na localidade desse estudo, são utilizadas como complementares às 

ações de educação em saúde. 

De certa forma, compreendemos que os formatos impressos apresentam uma 

maior facilidade de distribuição nos modelos de ações até então preferenciais, como 

caminhadas, mutirões e outros. Porém, se considerarmos as atuais possibilidades 

tecnológicas de comunicação, o que inclui as redes sociais, e a necessidade de 

ampliar acessos à informação, verificaremos a existência de um espaço de 

crescimento para o uso de materiais digitais. 

O uso de macromeios de comunicação, como rádio, televisão, jornais e 

revistas, e aqui incluímos a Internet, é citada por Brasil (1998) como de crucial 

importância para a disseminação de informações gerais sobre AIDS. Entendemos 

que isso também se aplica à dengue. 
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O canal das redes sociais é um recurso que não pode ser ignorado por 

possibilitar o alcance do crescente número de pessoas que acessam redes como 

YouTube e Facebook diariamente. Não queremos dizer que esse canal não esteja 

sendo usado, pois, em uma busca primária poderemos encontrar um grande número 

de matérias informativos no formato de vídeo, animações e outros. No entanto, nem 

sempre a qualidade é adequada e os conteúdos livres de erro. O que se propõe é 

que as redes sociais sejam mais bem exploradas para a veiculação de materiais 

informativos que atendam aos critérios de qualidade, tais como os indicados em 

OPAS (1984). 

Verificou-se que as dimensões usadas para os materiais impressos seguem 

os padrões gráficos de A4 e A3 para cartazes e A5 para panfletos e folders. Outras 

medidas são utilizadas, adequadas as características de cada material, como 

leques, imã, adesivos e outros. 

Não encontramos estudos que considerassem a análise das dimensões dos 

materiais impressos, porém, Julgamos importante essa análise, uma vez que o uso 

inadequado do espaço disponível pode comprometer o material em diferentes 

aspectos. Um deles é a saturação do espaço com conteúdo informativo ou 

ilustrativo. O outro é, justamente o inverso, onde há desperdício do espaço 

disponível. 

Foram exemplos para a primeira possibilidade de utilização de espaços 

disponíveis o cartaz e o folder da campanha “Não deixe a dengue pegar você de 

surpresa”. Os conteúdos se assemelham, porém nota-se incoerência em relação ao 

aproveitamento das dimensões. No formato cartaz (30x42cm), o conteúdo 

apresenta-se mais “enxuto”, sugerindo uma melhor adequação. Já no formato folder 

(15x21), os conteúdos já existentes no cartaz foram mantidos, mas foram inseridas 

novas informações e imagens, sobrecarregando o material e exigindo uma 

diminuição de letras (Figuras 2 e 9). 

Um exemplo da segunda possibilidade foi o cartaz “Dengue. A guerra 

continua”, em tamanho banner (95x110) onde houve uma maior atenção na 

identificação do órgão produtor e com o caráter bélico da mensagem do que com a 

utilização mais adequada do espaço (Figura 3). 

O uso de materiais coloridos consiste em estratégia para atrair a atenção de 

quem lê, assiste a um vídeo ou observa uma imagem estática, propiciando uma 

maior aproximação com o conteúdo. 
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Por outro lado, a saturação de cores pode comprometer a qualidade do 

material, sendo destacado por OPAS (1984) como um dos critérios de avaliação dos 

materiais. Em nosso estudo, apenas dois materiais analisados foram considerados 

de cores inadequadas, saturadas. Consistiram nos materiais da campanha 

“Combate à dengue” cujas cores utilizadas interferiam na percepção das letras e na 

compreensão de sua destinação, já que se tratavam de check list de marcação com 

“X”. Foi necessária uma maior observação para compreendê-los, devido a saturação 

de cores. 

Dentre os materiais impressos analisados, dois chamaram a atenção pela 

qualidade e coerência na utilização de cores. Foram os fascículos “ComCiência na 

Escola Fascículo 4: Dengue I - Brincando para descobrir novidades” e “ComCiência 

na Escola Fascículo 5: Dengue II - O caminho do vírus da dengue”. Não se observou 

a inadequação de cores nem na forma textual, nem nas imagens nele contidas, 

indicando cuidados em sua elaboração. 

As mesmas reflexões sobre a necessidade do uso adequado e parcimonioso 

de cores também pode ser aplicado à outras mídias como DVDs, CD e vídeos. 

Saturações de cores podem interferir na visualização de textos e imagens, mesmo 

em imagens em movimento, como as disponíveis nos materiais audiovisuais 

analisados. Nesse estudo, segundo os critérios definidos, nenhum material 

audiovisual foi considerado inadequado ou de qualidade visual não aceitável. 

A análise sobre a produção e destinação do material informativo revelou 

existir uma preocupação em se identificar os produtores dos materiais, 

principalmente aqueles elaborados por instâncias governamentais. No entanto, 

informações mais importantes, em nosso entendimento, foram negligenciadas em 

boa parte dos materiais. 

Por exemplo, a utilização de logotipos, slogans, cores, dentre outros, com o 

objetivo de identificar o governo que produziu o material apresentou-se como um dos 

complicadores ao uso dos materiais nas ações. Em momento de coleta de material 

uma fala deixou evidenciada essa limitação: “Esse não podemos usar. É antigo. É do 

governo passado”. Apesar disso, o material foi recebido e analisado, devido a sua 

recente “validade”. 

A data de produção dos materiais foi uma das informações negligenciadas, 

constando apenas em 5 dos 26 materiais analisados. Essa informação é importante, 



 71 

por exemplo, para a verificação de qual época e qual contexto o material foi 

concebido, favorecendo análises, correções e atualizações. 

Conteúdos relacionados com o vetor, como aspectos de sua biologia e 

comportamento, morfologia, criadouros comuns, principalmente no peri e 

intradomicílio, prevaleceram nas mensagens de todos os materiais analisados, 

seguindo a mesma tendência observada por outros autores (Lenzi e Coura, 2004; 

Assis et al, 2011; Armindo et al, 2012). 

O conhecimento sobre o vetor apresenta relevância, pois auxilia na tomada 

de decisões relacionadas à proliferação de mosquitos, colaborando na interrupção 

da cadeia de transmissão da dengue. Armindo et al (2012) apresenta reflexão 

semelhante, quando afirma que “é imprescindível que a população conheça seu 

ciclo de vida para que reconheça, corretamente, todas as fases do mosquito e assim 

seja capaz de detectar sua presença no domicílio”. 

Mesmo reconhecendo a importância da abordagem de conteúdos 

diretamente ligados ao vetor, consideramos que esses não devem prevalecer sobre 

outros igualmente importantes. Devem vir acompanhados de mensagens que 

possibilitem o reconhecimento de outros fatores que influenciam na produção da 

doença, como, por exemplo, questões sociais, econômicas, culturais e ambientais, 

principalmente, em nível local, como referenciado por Tauil (2001), Claro et al (2004) 

e Rangel-S (2008). 

Informações que possibilitem o reconhecimento da dengue e suas formas 

clínicas são exemplos de conteúdos negligenciados nos materiais analisados. 

Poucos abordaram esse tema em seus conteúdos. 

Quando ocorreu, ocorreu de duas maneiras: uma muito superficial, na forma 

da simples citação de alguns sinais e sintomas, que, na verdade, se assemelham 

muito aos de outras doenças, outra em uma linguagem muito técnica que dificulta o 

entendimento da população leiga, não familiarizada com esse tipo de abordagem. 

O uso excessivo de termos técnicos é um dos fatores que dificultam o 

entendimento das mensagens em ações de educação em saúde. Outros autores 

também destacaram os prejuízos advindos do uso desse tipo de argumento em 

materiais informativos (Lenzi e Coura, 2004; Armindo et al, 2012). 

Nos materiais informativos analisados, verificou-se que as mensagens 

presentes pouco favoreciam a discussão da complexidade de fatores que 
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determinam o quadro epidemiológico da dengue. Ao contrário, assumia a população 

como meros executores de um receituário de ações. 

Segundo Brasil (1998) a mensagem deve estimular mudanças de atitudes e 

práticas, mas através de discussões e reflexões críticas da realidade. 

Em nosso estudo observou-se o predomínio de linguagens prescritiva-

instrutiva, que buscavam provocar comportamentos e atitudes em relação à medidas 

de prevenção e controle da dengue (ênfase no vetor), sem permitir discussões e 

reflexões a cerca dos fatores determinantes das condições a serem “controladas”. A 

predominância desse tipo de linguagem também foi verificada por Lenzi e Coura 

(2004), Rangel-S (2008) e Armindo et al (2012). 

A linguagem prescritiva nas mensagens evidencia, segundo Rangel-S (2008), 

a continuidade do perfil autoritário e militarizado das práticas de educação em 

saúde. 

Em nosso entendimento, a linguagem de responsabilização unilateral 

(culpabilização), observada em alguns materiais por nós analisados, também 

caracteriza as práticas verticalizadas destacadas pelos autores. Além disso, busca 

atribuir a culpa e a responsabilidade de solução unilateralmente à população, 

mascarando as responsabilidades de governos com omissões e da organização 

social vigente com a manutenção de relações sociais assimétricas. 

O discurso da “responsabiização” e “culpabilização” da população frente à 

epidemia contribui para a idéia de que resolver o problema da dengue é um 

problema individual e não coletivo (Valla, 1998). 

A linguagem alarmista também se destacou em nosso estudo. Inadequada e 

insuficiente em seus resultados, apropria-se da geração do medo como forma de 

garantir que determinadas ações sejam “cumpridas” pela população e que os 

objetivos das campanhas sejam atingidos. 

Observa-se que as campanhas baseadas nesses tipos de abordagens têm 

gerado resultados insatisfatórios. França et al (2004) relata que essas campanhas 

servem mais para alarmar e confundir a população do que para contribuir com 

medidas resolutivas de prevenção. 

Linguagens que pudessem favorecer uma maior interação da população com 

o material informativo e seu conteúdo foram escassas. 

Destacamos mais uma vez os fascículos “ComCiência na Escola Fascículo 4: 

Dengue I - Brincando para descobrir novidades” e “ComCiência na Escola Fascículo 
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5: Dengue II - O caminho do vírus da dengue”. Acreditamos ser um material a 

considerar, devido às diversas mensagens interativas que compõem seu conteúdo. 

As possibilidades atuais de tecnologias de comunicação e informação 

fornecem vários recursos que podem ser utilizados para favorecer a linguagem 

interativa. Mídias digitais também abrem suas possibilidades de uso às atividades 

educativas que promovam a interação. 

Armindo et al (2012) destaca que a linguagem interativa “promove uma 

integração do leitor com o material e, conseqüentemente, facilita a apreensão das 

informações que se deseja compartilhar”. 

A qualidade de um material informativo também deve considerar outros 

componentes em sua elaboração. Componentes específicos de editoração, como 

imagens estáticas ou em movimento, tipos e tamanhos de letras e sons são alguns 

exemplos. 

Em relação às imagens e ilustrações, a possibilidade de enriquecer o material 

com beleza e atratividade visual pode parecer uma ótima justificativa ao uso, porém, 

excessos e usos inadequados ou inapropriados podem comprometer o material 

informativo como um todo, como discutiu Assis et al (2011). 

Armindo et al (2012) destaca que o uso de imagens e ilustrações não devem 

servir apenas para enfeitar o material informativo, tão pouco devem ser ocupar 

aleatoriamente as dimensões disponíveis. 

Utilizá-los sem critérios de necessidade e sem preocupação com suas 

características gráficas levam à distorções graves. 

Não vemos com um fator negativo a utilização de imagens caricaturadas, 

uma vez que consistem em recurso gráficos válidos. No entanto, o uso de 

caricaturas, onde, por exemplo, vetores aparecem “humanizados”, 

proporcionalmente exagerados e com aspectos de vampiros, pode produzir efeito 

contrário ao desejado, confundindo, simplificando demais ou difundindo conceitos 

equivocados sobre vetores, doença e fatores que determinam a sua ocorrência. 

Assis et al (2011) discute aspectos semelhantes quando afirma que, com o 

uso de caricaturas onde não há preocupação com a qualidade e fins “acaba-se 

favorecendo o alarmismo e o desenvolvimento de visões deturpadas em torno dos 

organismos vivos e/ou fenômenos sociais”. 

O potencial de comunicação de conteúdos relacionados ao tema central do 

informativo reforça a necessidade da utilização de imagens e ilustrações ser muito 
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bem avaliado. Elas podem, por exemplo, ser utilizadas como recurso de 

aproximação da população com a mensagem que se busca transmitir. Assim, utilizar 

imagens e ilustrações que considerem contextos locais parece ser uma estratégia a 

ser considerada. 

Da mesma forma que para as imagens e ilustrações, os estilos e formatações 

textuais utilizados exigem atenção em sua utilização. 

Letras artísticas demais podem ser inconvenientes e confundir o leitor, assim 

como o tamanho das letras podem dificultar o entendimento ou, até mesmo, impedir 

a aproximação com o material. 

Os recursos de se diminuir o tamanho da letra, observado em alguns 

materiais analisados, deve ser evitado. Ao se ganhar espaço para inserção de 

elementos gráficos como imagens e ilustrações, perde-se espaço para o uso de 

letras mais adequadas à leitura, além de correr o risco da saturação de informações 

destacado por outros autores (Assis et al, 2011; Armindo et al, 2011). 

O contexto com que os materiais informativos circulam e são utilizados na 

comunidade estudada refletem em muito os modelos das ações de controle e 

prevenção da dengue. 

As entrevistas realizadas demonstraram que as ações 

educativas/informativas seguem a mesma lógica observada nos materiais 

analisados, no que se refere aos conteúdos, as mensagens e as linguagens 

utilizadas. 

Observou-se que nas mensagens, prevalecem os conteúdos que enfatizam 

fatores associados ao vetor e ao seu controle, em detrimento a outras questões 

associadas à produção da doença na localidade, contribuindo para a perpetuação da 

idéia de que o mosquito é o único responsável pela ocorrência da doença. 

Assim como nos materiais analisados, as entrevistas revelaram o predomínio 

das linguagens que não favorecem a interação com a população, como, por 

exemplo, as linguagens prescritiva e de culpabilização. Sales (2008) chama atenção 

para o fato de que, mesmo quando profissionais de saúde referem-se as suas 

práticas como dialógicas, na prática, elas continuam verticalizadas. 

Podemos encontrar explicações para esse fato, talvez no modelo ainda 

verticalizado das relações gestores-profissionais de saúde-população. Se as ações 

são concebidas de forma verticalizadas e repassadas na mesma lógica para os 
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profissionais de saúde mais próximos à população, é de se esperar que as ações, 

nesse nível de relação, encontrarão dificuldades de se tornarem dialógicas. 

A utilização de materiais informativos na localidade de estudo também foi 

coerente com os materiais identificados na pesquisa documental, havendo uma 

maior utilização das mídias impressas. Possivelmente, essa preferência ocorreu pela 

maior facilidade de utilização desses materiais, já que, as mídias digitais exigiriam, 

além de espaço adequado, equipamentos de projeção, nem sempre disponíveis e 

também pelo fato de que muitas das ações realizadas ocorrem em ambientes 

externos. 

A utilização de outros formatos de materiais informativos, como DVDs, CD e 

vídeo, ocorreu muito mais pela iniciativa do profissional que os adotava do que por 

um recurso já incorporado às ações desenvolvidas. Dessa forma, esses materiais 

apareceram como complementares aos já existentes e disponibilizados pelos seus 

produtores, como cartazes, folderes, panfletos e outros. 

Estudos que envolveram materiais informativos para análise ou para verificar 

a sua utilização, não evidenciaram o uso de mídias digitais, ao contrário do que 

ocorreu em nosso estudo. Isso talvez se explique pelos objetivos estabelecidos que 

não consideraram esse tipo de mídia mencionando apenas os materiais impressos, 

além da televisão como principais fontes de informação sobre a doença 

(Chiaravalloti et al, 1998; Lenzi et al, 2000; Donalísio et al, 2001). 

As percepções acima apresentadas sobre os materiais informativos não 

devem ser entendidas como únicas, conclusivas, tão pouco suficientes para aprová-

los ou rechaçá-los por completo. Entendemos que essas decisões devem ser frutos 

de análises mais amplas e colaborativas, que favorecerão a elaboração de materiais 

informativos mais adequados e eficientes. 

Destacamos ainda que na elaboração dos materiais informativos, fatores 

como contextos de utilização, público e finalidade a que se destina, mensagens e 

linguagens não devem ser negligenciados em detrimento à padrões estéticos que 

visem apenas embelezamentos ou promoções políticas. 

Compreendendo essa importância e considerando os resultados desse 

estudo, apresentamos as seguintes sugestões. 

 

• Aprofundamento dos estudos sobre materiais informativos utilizados em nível 

local que avalie as percepções de profissionais e população sobre estes; 
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• Construção de canal colaborativo visando à discussão e produção de materiais 

informativos que considerem a realidade local; 

• Adoção de formas alternativas de circulação das informações para que sejam 

mais constantes; 

• Estabelecimento de um canal de comunicação contínuo entre o serviço e a 

população, que possibilite a construção conjunta de informações e ações. 
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ANEXO I 

ROTEIRO GUIA PARA ENTREVISTA 
 
Dados do Informante 
 
 

1. Tempo de residência na localidade:________________________________ 
2. Tempo de atuação na localidade:__________________________________ 
3. Ocupação:____________________________________________________ 

 
 
Aspectos levantados nas entrevistas com os informantes 
 
 

1. Quais as ações realizadas para prevenção e controle da dengue na 

localidade? 

2. Quais as informações/ material informativo utilizados para prevenção e 

controle da dengue no local? 

3. Gerou alguma informação/ material informativo e/ou educativo para 

prevenção e controle da dengue no local? 

4. Encontra-se disponibilizado? Sob qual formato (impresso, on line, etc)? Onde 
pode ser encontrado? 

5. Gostaria de falar mais alguma coisa sobre os assuntos que conversamos e 

que não foi abordado. 
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ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Dados de identificaçãoTítulo do Projeto: Informação e respostas sociais para o controle da dengue 
Pesquisador Responsável: Welida Carvalho Vasconcelos 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense, 
Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva-PPGSC 
Telefones para contato: (21) 8212-2162 - (21) 3277-8216 - (21) 9738-3247 
Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 
Idade: _______ anos   R.G.: __________________________ 
 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Informação e 
respostas sociais para o controle da dengue”, de responsabilidade do(a) pesquisador(a) Welida 
Carvalho Vasconcelos. Você foi convidado(a) por ter uma relação com o bairro de Manguinhos no 
município do Rio de Janeiro. 

Esse estudo tem como objetivo principal identificar a produção de informação para o controle 
da dengue na localidade Vila Turismo, bairro de Manguinhos, RJ. A realização do estudo é importante 
uma vez que poderá contribuir para formação de conhecimento científico sobre informação e 
respostas sociais específicas para o controle de dengue e contribuir para possíveis mudanças nas 
ações de prevenção e controle da doença em nível local. 

Sua participação no estudo consistirá em responder a algumas perguntas em uma entrevista, 
que será gravada em meio digital para facilitar a nossa análise posterior. Não serão feitas fotografias 
ou qualquer outro tipo de imagem sua. Sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, 
você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 
em sua relação com a pesquisadora ou com as instituições envolvidas. Sua participação não será 
remunerada e nem haverá nenhum gasto financeiro de sua parte. Não são previstos desconfortos e 
nem riscos a sua saúde. O principal benefício que esperamos é o de contribuir para a melhoria das 
ações de prevenção e controle de dengue na localidade. 

Os dados irão compor a dissertação de mestrado da pesquisadora e também poderão ser 
utilizados em apresentações em eventos científicos e publicação em periódico especializado. Na 
divulgação dos dados e em qualquer momento, garantimos sigilo total em relação ao seu nome e 
qualquer informação que possa identificá-lo. 

Você receberá uma cópia deste termo e poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou a qualquer momento nos endereços e telefones da pesquisadora responsável 
e do Comitê de Ética em Pesquisa-CEP da Universidade Federal Fluminense-UFF, citados abaixo. 
 
Eu, _________________________________________________, RG nº _____________________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 
descrito. 
 
Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 
 

__________________________________________________________ 
Nome e assinatura do Voluntário ou impressão digital (ao lado) 

 
 

__________________________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 
 

_________________________________  ____________________________________ 
                         Testemunha             Testemunha 

Contatos: Pesquisadora responsável: Welida Carvalho Vasconcelos; Rua Doutor Luis Gregório de Sá, nº 28, apto 
201, Manguinhos, Rio de Janeiro-RJ; Telefones (21) 8212-2162 ou (21) 9738-3247; email: welidacv@gmail.com 
 

Comitê de Ética em Pesquisa-CEP/UFF: Rua Marquês de Paraná, 303 (Prédio Anexo ao Hospital Antonio Pedro). 4º. 
Andar. Niterói - RJ – CEP: 24030-210. Tel: (21) 2629-9186, e-mail: ética@vm.uff.br 
Número do Parecer de Aprovação no CEP/UFF: 161.218 
Data da Relatoria: 09/11/2012. 
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Figura 2 – Cartaz Não deixe a dengue pegar você de surpresa, produzido pela 
SMSDC. 
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Figura 3 – Cartaz Dengue. A guerra continua, produzido pela SMSDC. 
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Figura 4 – Panfleto Programa de Controle de Dengue de Manguinhos, produzido 
pelo PCDM/ FIOCRUZ. 
 

4A - Frente 4B - Verso 
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Figura 5 – Panfleto Combate à dengue, produzido pela SMSDC. 
 

 
 

 Frente Verso 
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Figura 6 – Leque Combate à dengue, produzido pela SMSDC. 
 
6A- Frente 

 
6A- Verso 
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Figura 7 – Capa do Fascículo educativo ComCiência na Escola nº 4: Dengue I. 
Produzido pelo Setor de Inovações Educacionais do Laboratório de Biologia Celular 
do Instituto Oswaldo Cruz – IOC/ FIOCRUZ. 
 

 
 

 



 92 

Figura 8 – Capa do Fascículo educativo ComCiência na Escola nº 5: Dengue II. 
Produzido pelo Setor de Inovações Educacionais do Laboratório de Biologia Celular 
do Instituto Oswaldo Cruz – IOC/ FIOCRUZ. 
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Figura 9 – Folder Não deixe a dengue pegar você, produzido pelo Instituto Oswaldo 
Cruz – IOC. 
 
9A - Frente 

 
 
9B - Verso 
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Figura 10 – O mundo macro e micro do mosquito Aedes aegypti - Para combatê-lo é 
preciso conhecê-lo, produzidos pelo Serviço de Produção e Tratamento de Imagem 
do Instituto Oswaldo Cruz – IOC/ FIOCRUZ. 
 

 
 

 
 
 
Figura 11 - Aedes aegypti e Aedes albopictus - Uma ameaça nos trópicos, 
produzidos pelo Serviço de Produção e Tratamento de Imagem do Instituto Oswaldo 
Cruz – IOC/ FIOCRUZ. 
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Figura 12 – Capa do CD Dengue, produzido pela FIOCRUZ/ Wellcome Trust / WHO. 
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Figura 13 – Folder 10 minutos Contra a Dengue, produzido pelo Instituto Oswaldo 
Cruz – IOC. 
 
2A - Frente 

 
 
2B - Verso 
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Figura 14 – Folder 10 minutos Contra a Dengue, produzido pela Secretaria Estadual 
de Saúde e Defesa Civil – SESDEC. 
 
3A - Frente 

 
 
3B - Verso 
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Figura 15 – Cartaz Brasil unido contra a dengue, produzido pelo Ministério da 
Saúde. 
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Figura 16 – Cartaz Combater a dengue, produzido pelo Ministério da Saúde 
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Figura 17 – Cartaz Prevenir a dengue, uma ação de todos, produzido pela SESDEC. 
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Figura 18 – Folder Guerreiros contra dengue, produzido pela SMSDC. 
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Figura 19 – Jornal Comunidade na Saúde, produzido pela Coordenadoria da 
Cooperação Social/ENSP, Edição nº 1. 
 
19A - Capa 

 
 
 
19B - Matéria 
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Figura 20 – Jornal Comunidade na Saúde, produzido pela Coordenadoria da 
Cooperação Social/ENSP, Edição nº 2. 
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Figura 21 – Protocolo da Dengue exposto no Centro de Saúde Escola Germano 
Sinval Farias – CSEGSF 
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Figura 22 – Leque Neste carnaval não deixe a dengue atrapalhar sua evolução, 
produzido SMSDC. 

 
22A - Frente 

 
 

22A -Verso 
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Figura 23 – Imã Não deixe a dengue pegar você de surpresa, produzido pela 
SMSDC. 
 

 

 
 
 

Figura 24– Adesivo Eu estou fazendo a minha parte, produzido pela SMSDC. 
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Figura 25 - Exemplo de coleção biológica (Tubo de ensaio com formas imaturas de 
Aedes aegypti) utilizada por Agente de Vigilância em Saúde em atividades de campo 
em Manguinhos. 

 

 
Fonte: Blog Participação Cidadão. Disponível em: 
http://participacaocidada.blogspot.com.br/2012/04/caminhada-contra-dengue-na-vila-
turismo.html. Acesso em dezembro de 2012. 

 
 

 

 

 
 


