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 A dengue é um problema que pode ser considerado antigo e bem conhecido por 

nós. Todos os anos, vemos nos noticiários os elevados números de casos registrados em 

todo o Brasil. De janeiro a março de 2013, por exemplo, houve um aumento de 297% de 

pessoas infectadas em relação ao mesmo período de 2012. Apenas no estado do Paraná, 

foram notificados mais de 43 mil casos de dengue no período de janeiro a junho de 

2013. Os números são ainda mais preocupantes se considerarmos o problema em nível 

mundial: uma notícia veiculada em abril deste ano informou que a estimativa de casos 

de dengue em todo o mundo alcança a casa dos 390 milhões. Esse elevado número de 

pessoas infectadas sobrecarrega o sistema de saúde e muitas mortes são registradas. 

 Se o problema da dengue é antigo e bem conhecido, as soluções para evitá-lo 

também são. Certamente você que está lendo este texto é capaz de dizer algumas ações 

simples para combater a dengue. Você diria, provavelmente, que é necessário: “colocar 

areia nos pratinhos dos vasos de plantas, tirar água de pneus expostos ao tempo e cobri-

los, guardar garrafas viradas para baixo, etc.” Outras ações também são possíveis: 

desobstruir calhas e lajes (pois podem acumular folhas de árvores e consequentemente 

acumular água), tampar tonéis e caixas d’água, acondicionar o lixo em latões tampados 

e quaisquer outras ações que não permitam que água fique acumulada. Conhecemos 

essas ações porque elas são veiculadas diariamente na TV, rádio, jornais e revistas, 

outdoors, busdoor (propagandas nos ônibus do transporte coletivo), cartazes e panfletos. 

Embora essas propagandas sejam de fácil acesso à grande maioria da população, 

podemos perguntar: Elas têm sido efetivas? 

 Não podemos negar que as estratégias descritas no parágrafo anterior 

contribuem para o controle da dengue. Entretanto, se considerarmos o número ainda 

elevado de casos, podemos dizer que elas não têm sido suficientes. Um dos motivos é 
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que essas estratégias conseguem ensinar as pessoas a falarem sobre a dengue, mas não 

conseguem garantir que as pessoas façam o que dizem.  

Por que não fazemos o que falamos? Uma das razões é que as consequências 

(ficar doente – com dengue) das nossas ações (não prevenir a dengue) estão distantes no 

tempo ou julgamos que são improváveis. Quem nunca pensou, por exemplo, “não vai 

acontecer comigo”? Por essa razão, as ações de combate e prevenção à dengue devem 

produzir consequências imediatas, que nos motivem a nos engajarmos nessas ações. 

O governo estabeleceu algumas estratégias para que haja um motivo para ações 

de prevenção da dengue. São as visitas sistemáticas dos agentes da saúde e as 

consequências por eles fornecidas quando fazemos ou não a nossa parte. Ou seja, 

quando nosso quintal tem focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, somos 

notificados por escrito e depois somos multados se não tivermos tomado providências. 

 Outras estratégias podem ser acrescentadas a essas do Governo, as quais 

derivam de estudos científicos desenvolvidos por analistas do comportamento em 

pesquisas sobre engajamento das pessoas em comportamentos pró-ambientais (também 

conhecidos como comportamento sustentáveis). Algumas delas podem ser aplicadas ao 

problema da dengue e serão citadas a seguir. São estratégias que podem ser combinadas 

para serem desenvolvidas em grupos, seja nos bairros, nos condomínios, nas empresas 

ou nas escolas.  

Para combater a dengue, podemos começar com a informação detalhada sobre o 

assunto, explicando as causas da doença, os sintomas, as consequências imediatas e 

aquelas em longo prazo, conforme já é feito pelo Governo. Combinado com informação 

pode-se ainda realizar as seguintes ações:  

1) compromisso público, no qual os envolvidos se comprometem publicamente a 

contribuir com a eliminação de materiais que acumulem água. Isso pode ser 

feito, por exemplo, com a assinatura de um contrato simbólico entre 

moradores de um bairro ou de um condomínio;  

2) sinalizações e cartazes podem ser afixados próximos a locais onde a água 

frequentemente se acumula, indicando que ela precisa ser eliminada; 

3) demonstrações práticas (ao vivo) em reuniões de grupos de diferentes origens 

sobre como podemos evitar o acúmulo de água ou como lavar adequadamente 

os materiais que a acumulam, dando oportunidade para que dúvidas sejam 

sanadas; 



3 

 

4) mudanças no ambiente físico, como dispor lixeiras em locais onde há grandes 

chances das pessoas jogarem o lixo fora do cesto, o que evita que um copo 

plástico, por exemplo, fique exposto a chuvas e acumule água;  

5) fornecimento de feedbacks sobre o desempenho das pessoas, informando a 

quantidade de criadouros da dengue que foi eliminada ou quanto falta para 

que uma meta estabelecida seja alcançada; 

6) programar o fornecimento de prêmios para o comportamento adequado das 

pessoas: descontos na compra de produtos, cupons para sorteio de brindes e 

fornecimento de fichas que poderão ser trocadas por produtos ou brindes.  

 

No município de Macatuba/SP, o Prof. Dr. Kester Carrara e sua equipe da 

UNESP de Bauru realizaram uma pesquisa em que combinaram a estratégia informativa 

e o fornecimento de cupons para serem trocados por brindes. A equipe de pesquisa fez 

uma parceria com a prefeitura da cidade e acompanhou os Agentes Comunitários de 

Saúde nas visitas a cerca de 300 residências. A população recebeu uma cartilha 

informativa sobre a dengue e sobre o funcionamento do projeto. A cada visita, a equipe 

fornecia um cupom verde quando não havia focos de dengue ou materiais de risco para 

criadouros de dengue, e um cupom amarelo quando havia materiais de risco. Quando 

havia ovos e larvas de dengue, os moradores não recebiam cupons. Após alguns meses, 

os moradores puderam trocar os cupons por produtos de higiene, produtos de consumo 

alimentar e materiais escolares. Como resultado, houve redução do número de focos de 

dengue, bem como do número de infecções.  

Atualmente, outra estratégia tem sido avaliada. Uma pesquisa de mestrado 

(mestrado em Análise do Comportamento da UEL) será desenvolvida para avaliar se o 

jogo de tabuleiro “Nossa Turma contra a Dengue”, desenvolvido pelo Prof. Dr. Elizeu 

Borloti da Universidade Federal do Espírito Santo, é capaz de ensinar crianças quais são 

as consequências de não se prevenir a dengue e o que fazer para preveni-la. A pesquisa 

pretende também comparar a efetividade do jogo com a exposição das crianças apenas 

às propagandas veiculadas pelo Governo. Acreditamos que as crianças que participarem 

do jogo aprenderão a combater a dengue e não apenas a repetir as instruções de como 

combatê-la. Se isso for comprovado, poderemos utilizar o jogo para promover 

campeonatos em escolas ou nos bairros, a fim de ensinar maior número possível de 

crianças e, dessa forma, instituir um padrão comportamental social de prevenção da 

dengue.  


