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As notícias publicadas diariamente no Brasil mostram o quanto a dengue se 

apresenta como um problema relevante a ser enfrentado pela população (Portal da 

Saúde - Ministério da Saúde, 2015). Campanhas têm sido divulgadas pelo Ministério da 

Saúde com o objetivo de prevenir e combater ao mosquito transmissor da doença. Para 

prevenir e combater a dengue, uma pessoa precisa deixar de ter comportamentos tais 

como, jogar objetos como garrafas e pneus no quintal de sua casa e passar a ter 

comportamentos opostos, como remover os objetos do quintal, jogar os objetos no lixo 

ou colocar areia nos vasos de plantas. Tal mudança de comportamento só se tornará 

possível se houver aprendizagem desse tipo de comportamento por parte da população. 

Uma vez que o psicólogo é um profissional que estuda e intervêm na alteração de 

processos comportamentais e de aprendizagem, pode e deve contribuir para minimizar o 

problema da dengue. 

Uma estratégia que tem sido utilizada para ensinar ações de combate e 

prevenção à dengue é por meio do fornecimento de regras ou instruções divulgadas pela 

mídia ou por agentes comunitários de saúde. Entretanto, essa estratégia educativa não se 

mostra tão efetiva, já que muitas vezes regras ou instruções não são capazes de afetar os 

comportamentos não verbais a que elas correspondem. Ainda mais quando as 

consequências para os comportamentos descritos pela regra são atrasadas, pois o 

controle de comportamentos com consequências atrasadas é fraco (Albuquerque & 

Paracampo, 2010). Então, como uma regra que especifica ações de prevenção à dengue 

poderia afetar o comportamento de uma pessoa?  

Agir de acordo com regras é um processo que precisa ser aprendido. Quando 

uma pessoa passa a se comportar de acordo com uma regra, como a de que deve 

eliminar criadouros do mosquito da dengue de seu quintal para evitar a proliferação do 

mosquito, o faz porque em sua experiência, esse comportamento foi seguido por 

consequências sociais como aprovação dos pais, professores, vizinhos, amigos ou 

porque houve desaprovação por não ter agido em conformidade com a regra. Assim, 
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consequências sociais podem manter as ações descritas pelas regras, até que as 

consequências em longo prazo para essas ações possam operar. 

Outra forma de estabelecer relação entre uma descrição verbal especificada em 

uma regra e o que uma pessoa faz é ensinando essa pessoa a falar sobre seu fazer. 

Quando um comportamento verbal é instalado ele pode produzir efeitos nos 

comportamentos não verbais correspondentes (Amorim & Andery, 2002). Por exemplo, 

no caso de comportamentos de prevenção à dengue, uma pessoa saber que deve 

remover de seu quintal objetos que possam acumular água parada e falar sobre isso, 

pode aumentar a probabilidade de que ela realize essa ação em seu ambiente e aumentar 

a frequência dessa ação. Isso acontece porque as consequências que foram produzidas 

pelo dizer exercem efeitos também sobre o fazer de uma pessoa. Sobretudo, quando 

esse fazer não produz consequências diretas no ambiente. 

 A dengue apresenta-se como um problema relevante que demanda por 

intervenções de profissionais da área da Psicologia. Diante do que foi aqui exposto, o 

psicólogo pode sim, contribuir para combater e prevenir a dengue, a partir de seus 

conhecimentos sobre comportamento humano e aprendizagem. As regras e instruções 

descritas pela mídia em campanhas de combate à dengue não se mostram tão efetivas 

por não conseguirem promover comportamentos não verbais relevantes para isso, sendo 

necessário que as pessoas aprendam a agir de acordo com essas regras. Essa 

aprendizagem se torna possível devido a consequências sociais que são capazes de 

manter o comportamento, mesmo que as consequências sejam atrasadas. Ensinar a 

pessoa a falar sobre o seu fazer, também possibilita essa aprendizagem, pois as 

consequências para o que ela diz podem exercer efeitos também sobre o que ela faz. 

Conclui-se que devem ser utilizadas estratégias que possam garantir esses aspectos no 

ensino de comportamentos relevantes, de modo a tornar mais efetivas as campanhas de 

combate e prevenção à dengue. 
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