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Saúde

RESUMO

A tríade dengue, zika e chiKungunya  é tida como patologia cuja proliferação tem sido considerada epidêmica, com consequências que interferem 
negativamente na morbimortalidade das estatísticas de saúde.  Por isso, tornou-se uma preocupação de governos e profissionais de saúde. Em 
um cenário de alta incidência dessas doenças, muito se tem investido em campanhas para as suas prevenções e controles. No entanto, parece 
que as campanhas educativas tradicionalmente não têm conseguido mudar o quadro alarmante da proliferação do Aedes aegypti. Considerando a 
necessidade de buscar estratégias que alcancem a mudança de comportamentos que favoreçam a disseminação dessas enfermidades, tem sido 
conduzido um estudo multicêntrico, denominado: “Pesquisa Eco-Bio-Social sobre Dengue e Doença de Chagas na América Latina e no Caribe”, 
desenvolvido em parceria com seis países da América Latina, dando ênfase a espaços previamente delimitados para intervenções comunitárias 
que visem ao empoderamento das populações adscritas nestas áreas – os clusters. Além desse estudo, criou-se um grupo de pesquisa no Centro 
Universitário Estácio do Ceará que busca também compreender numa abordagem pragmática  os posicionamentos discursivos e a formação 
discursiva que envolve dizeres e mitos sobre as afecções de dengue, zika e chikungunya. Assim, este estudo representa um recorte dos projetos 
guarda-chuva mencionados e tem como objetivo primário descrever o ecossistema e o contexto sócio comportamental da tríade que tem como 
vetor o mosquito Aedes aegypti  nos clusters estudados e a proposta de ações dos atores sociais para a prevenção e controle dessas doenças, 
numa perspectiva transdisciplinar, com base nas diretrizes da ecosaúde. Partiu-se de um estudo exploratório e descritivo, do tipo pesquisa-ação, 
fundamentado nos Círculos de Cultura de Paulo Freire, na abordagem pragmática de Fairclough e nos princípios da ecosaúde, no qual se procedeu 
inicialmente a um diagnóstico situacional em dez bairros de Fortaleza, levando em conta o discurso e o contexto sócio cultural dos sujeitos 
envolvidos no estudo. A partir desse levantamento, foi possível identificar cinco clusters viáveis ao desenvolvimento dos momentos subsequentes 
do estudo, assim distribuídos: devolutiva dos resultados em busca de uma validade transformacional, seguida de grupos focais, que validaram os 
resultados, haja vista que o impacto destes levou à proposta de ações de prevenção e controle da dengue. Os resultados do diagnóstico 
situacional permitiram inferir que os ambientes estão diretamente relacionados ao padrão socioeconômico da população, porém os 
comportamentos desfavoráveis à prevenção e controle dessas afecções estão presentes em todos os clusters. O impacto da apresentação do 
cenário urbano durante a devolutiva possibilitou uma ampla discussão apoiada em reflexões quanto à responsabilidade individual e coletiva da 
realidade encontrada. O conflito que emergiu das discussões culminou com a apresentação de sugestões de ações que pudessem gerar mudança 
da realidade apresentada em cada bairro em estudo. Ao final desse estudo, considerou-se que este momento representou uma maneira ainda 
incipiente do empoderamento dos atores sociais, em termos de conscientização da sua responsabilidade no processo de prevenção e controle da 
dengue, zika e chikugunya.
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