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NÚCLEO DE EVIDÊNCIAS EM SAÚDE DE PIRIPIRI – NEv 

 

O Núcleo de Evidências em Saúde (NEv) de Piriripi foi criado pela Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) de Piripiri para apoiar os processos de tomada de decisão da gestão local de saúde, bem 

como a disseminação social do conhecimento e o engajamento da sociedade civil para o uso das 

evidências científicas para formular e implementar políticas de saúde em nível municipal. O NEv se 

esforça para ser liderança municipal para melhorar os resultados dos sistema local de saúde através e 

desenvolve suas atividades em nível municipal mediante a produção de sínteses de evidências e 

diálogos deliberativos com a participação de interessados em problemas de saúde relevantes para o 

contexto de Piripiri. O NEv funciona como um agente de mudança, capacitando os pessoas-chave para 

a comunidade para definir agendas, discutir opções de enfrentamento de problemas de saúde em núvel 

coletivo e disseminar resultados da pesquisa em saúde de forma efetiva. 
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DIÁLOGO 

O diálogo deliberativo sobre Prevenção e controle da Dengue no espaço urbano foi realizado 

em 03 de dezembro de 2011, no Auditório do Centro de Saúde Adauto Coelho de Resende, em Piripiri, 

Piauí, Brasil. 
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2 Deliberação sobre as opções 

• Opção 1 – Utilizar produtos químicos/agentes biológicos no controle do vetor da 

dengue, na forma alada e larvar. 

• Opção 2 – Promover ações educação em saúde em nível comunitário e junto aos 

provedores de atenção à saúde para a identificação precoce e manejo adequado dos 

casos de dengue, bem como o controle dos criadouros do vetor. 

• Opção 3 – Monitorar permanentemente as relações intersetoriais desenvolvidas para a 

prevenção e controle da dengue. 

3 Próximos passos 
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1 Resumo das três opções e deliberação sobre o problema 

 

Opção 1: Utilizar produtos químicos/agentes biológicos no controle do vetor da dengue, na forma alada 

e larvar. 

Utilização de produtos quimicos e agentes biológicos como estratégias voltadas ao combate e 

controle da dengue em âmbito municipal, de acordo com as realidades locorregionais. 

Opção 2: Promover ações educação em saúde em nível comunitário e junto aos provedores de 

atenção à saúde para a identificação precoce e manejo adequado dos casos de dengue, bem como o 

controle dos criadouros do vetor. 

Capacitação orientada aos profissionais envolvidos nos serviços de identificação e manejo 

clínico da dengue como estratégia de combate à doença.  

Opção 3: Monitorar permanentemente as relações intersetoriais desevolvidas para a prevenção e 

controle da dengue. 

As relações intersetoriais incluem articulação de ideias e consolidação de  parcerias entre os 

diversos setores públicos e privados no combate à dengue. O monitoramento dessas relações 

prevê o fortalecimento do controle da dengue.  

 

1 1 Deliberação sobre o problema 

 

Todos os participantes do Diálogo concordaram que o problema da dengue no espaço urbano 

merece atenção especial, visto que é um dos principais problemas de saúde pública do mundo e desta 

forma o seu manejo deve envolver as tres opções colocadas em discussão por meio desta síntese. 

 

1 2 Fundo para a construção do Diálogo Deliberativo 

 

O diálogo deliberativo foi convocado para apoiar uma discussão cheia de considerações 

relevantes (incluindo evidências de pesquisa) sobre um assunto de alta prioridade, a fim de informar a 

tomada de decisão. 
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Alguns pontos-chave foram colocados: 

1) Abordou um problema a ser enfrentado na realidade do Município de Piripiri; 

2) Centrou-se em características do problema, incluindo como este agravo afeta a 

população exposta; 

3) Concentrou-se nas três opções para abordar o problema; 

4) Foi informado pela Síntese de Evidências pré-circulada, que trouxe evidências de 

pesquisas sobre o problema, três opções para resolver o problema e as considerações-chave 

de implementação; 

5) Foi informado por uma discussão sobre toda a gama de fatores que podem informar a 

forma de abordar o problema e as possíveis opções para abordá-lo; 

6) Houve a participação de formadores de opinião, que aceitaram em participar do diálogo 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que estariam, de 

alguma forma, envolvidos ou afetados por decisões futuras relacionadas com a questão; 

7) Contou com a participação dos representantes do Núcleo de Evidências em Saúde 

como facilitadores do Diálogo Deliberativo; 

8) Permitiu o debate franco entre os participantes, resguardando a identidade destes 

(regras Chatham House); 

9) Prezou-se para que o diálogo não fosse conduzido de forma a produzir um consenso. 

 

Pontos de vista dos participantes e as experiências e o conhecimento tácito que trouxeram 

para as questões em mãos foram insumos fundamentais para o diálogo. O diálogo foi projetado para 

provocar idéias que só podem acontecer quando aqueles que estarão envolvidos ou afetados por 

decisões futuras sobre a questão podem trabalhar em conjunto. O diálogo também foi projetado para 

gerar ação por aqueles que participam e por aqueles que tenham acesso a este resumo. 

 



MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI 
SMS 

NÚCLEO DE EVIDÊNCIAS EM SAÚDE (NEv) 
 

 

 

 

2 Deliberações sobre as opções apresentadas pela Síntese de Evidências 

 

Opção 1 – Utilizar produtos químicos/agentes biológicos no controle do vetor da dengue, na 

forma alada e larvar. 

 

Durante o Diálogo Deliberativo, foram discutidas as três opções elencadas na Sintese de 

Evidência sobre o Controle da Dengue no Espaço Urbano, produzida pelo NEv de Piripiri e pré-

circulada entre os convidados a participarem do encontro. 

Quando da discussão, um participante comentou que os estudos apontam o controle químico e 

biológico como importantes para o controle da dengue e outros representantes levantaram que estas 

intervenções devem ser realizadas tendo como base a comunidade. 

Outros dois participantes relataram que foi possível identificar de estudos que apontaram 

resistência adquirida pelos vetores aos produtos químicos, além da resistência da população ao carro 

“fumacê” (ultra-baixo-volume, UBV) e que os métodos biológicos apontados na opção 01 necessitam 

de trabalho intensivo de manutenção e alta rotatividade. 

Outro participante destacou as características do peixe utilizado como controle biológico das 

larvas do vetor da dengue, ressaltando principalmente suas características biológicas. Outro 

participante discordou desse posicionamento, relatando que a base de tudo é a educação popular e 

que de nada adianta inserir o peixe nos criadouros ou possíveis criadouros do vetor da Dengue e não 

promover junto à comunidade processos para a eliminação do mosquito. Informou, ainda, que as 

“palestras” não teriam o efeito esperado por que as pessoas já sabem o que é a Dengue, como se 

transmite, como se protege, logo o que precisaria ser realizado seria um processo de discussão social, 

abrangendo várias pessoas, instituições, entidades para que todos compartilhem a mesma visão sobre 

o problema. 

Outro participante falou que o controle biológico seria justificado quando o uso de agentes 

químicos não estivesse funcionando ou não fosse indicado, mas teria um custo muito grande, 

financeira e logisticamente, porque se considerados criadouros grandes, como piscinas, seria 

necessária uma quantidade enorme de material de abate do mosquito, sendo que não existe 
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disponibilidade de tanto produto químico e que o uso do meio biológico (peixe) evitaria esse dispêndio 

e teria eficácia e efetividade semelhantes. Corroborando com esta posição, outro representante 

manifestou que o peixe seria resistente e se alimenta de larvas, pontuando que a população na 

verdade teria resistência aos meios químicos e também ficaria desconfiada dos meios biológicos, já 

que não conhece bem essa forma de controle do mosquito da Dengue. 

Por fim, ainda tratando da primeira opção de enfrentamento do vetor da Dengue, um 

participante apontou que a utilização do controle biológico seria mais eficaz em grandes concentrações 

de água e que os estudos apontariam eficácia acima de 90% na redução do número de larvas em 

depósitos positivos e que esta estratégia já é utilizada em algumas cidades vizinhas e que os 

resultados são promissores. 

 

Opção 2: Ações de educação em nível comunitário e dos profissionais de saúde; 

 

Durante a realização do Diálogo Deliberativo sobre o controle da dengue em espaço urbano, 

explanou-se quesitos pertinentes às ações de educação à nível comunitário e envolvendo profissionais 

de saúde. 

Um participante relatou que existiriam dificuldades relacionadas aos processos de educação 

em saúde. Outros dois participantes informaram que para superar estas dificuldades deveriam ser 

realizadas ações com mais ‘prática’ junto à comunidade, uma vez que as pessoas ainda teriam dúvidas 

acerca da Dengue e quanto às ações para o seu controle, pois somente deste modo, a comunidade 

acabaria se tornando parceira do sistema de saúde no combate e controle da dengue. 

Outro participante manifestou que vivenciou a realização de várias estratégias efetivas em 

vários setores da sociedade para a educação em saúde, especialmente no controle dos criadouros do 

mosquito da Dengue, afirmando que os meios de comunicação deveriam veicular propagandas não 

somente nos meses em que são os casos de Dengue se tornam corriqueiros, mas durante todo o ano, 

pois o combate ao vetor da Dengue deve se realizar diuturnamente e as ações devem ser direcionadas 

para o domicílio, já que é lá onde está a maior probabilidade de se encontrar os criadouros do 

mosquito. 
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Outro participante pontuou a necessidade de um programa de divulgação de informação junto 

aos meios de comunicação comunitários, com a participação de profissionais de saúde, sanando 

algumas dúvidas sobre a temática. Outros dois participantes, discorrendo sobre a segunda opção, 

concordaram que é preciso trabalhar com comitês e subcomitês comunitários para que estes realizem 

serviços dentro do domicílio dos usuários, com a participação efetiva da comunidade a fim de 

aperfeiçoar o serviço destes, envolvendo também a comunidade na tomada de decisão. 

Por fim, outro participante comentou que se faz necessária promoção da educação em saúde 

também junto aos provedores da atenção a saúde, para garantir a notificação oportuna e o manejo 

adequado dos casos de Dengue no município, bem como realizar o controle domiciliar do vetor, 

destacando que as evidências realmente mostram que existem benefícios quando se faz uma 

intervenção com a parceria da população. 

 

Opção 3: Articulação dos setores públicos e privados articulados para o controle da dengue. 

 

Todos os participantes do Diálogo Deliberativo concordam que a participação de outros setores 

da sociedade, sejam eles públicos ou privados, são importantes para o controle da dengue. 

Desta forma, três participantes manifestaram acreditar na importância do envolvimento dos 

representantes governamentais com a limpeza pública, destacando os mutirões de limpeza que já são 

realizados em parceria também de diversos setores da sociedade civil organizada. 

Outro participante salientou que estas ações de articulação não devem ser pontuais e nem 

tampouco sazonais, pois a cidade possui muitos pontos que acumulam água, podendo transformar-se 

em pontos de criação do vetor durante todo o ano. 

Corroborando com os posicionamentos traçados até o momento para esta opção, outro 

participante mencionou a importância do Ministério Público local para garantir os meios legais para nos 

casos em que o agente público envolvido na vistoria e controle da dengue não consiga exercer suas 

funções, como por exemplo, em residências fechadas e terrenos baldios. 

Um outro participante apontou que, nestes casos, se faz necessária a co-responsabilização de 

todos no combate e controle da dengue e que a realidade municipal deve ser colocada em questão no 

momento da implementação das opções. 
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3 Deliberações sobre os próximos passos 

 

Durante a realização do Diálogo Deliberativo, mesmo que não fosse o alvo das considerações, 

surgiram dois posicionamentos que foram classificados como perspectivas futuras no combate e 

controle da dengue no espaço urbano. 

Um representante defendeu que poderia ser expandido o modelo de ação baseado na 

comunidade, incluindo até mesmo a participação das crianças, após o consentimento dos 

responsáveis, para coletarem tampinhas de garrafa PET e transformarem em bonecos ou brinquedos, 

evitando assim que as mesmas se transformem em recipientes propícios ao criadouro do mosquito da 

Dengue e, por outro lado, acabaria também promovendo o valor da reciclagem e reutilização de 

produtos para as crianças envolvidas, além de aumentar a socialização destas, mediante o trabalho 

colaborativo. 

Outro ponto levantado por um dos participantes diz respeito a uma proposta de projeto de lei 

municipal, incluindo a participação do Poder Legislativo local no combate e controle da dengue, pois 

este poderia agir, por exemplo, através de duas intervenções: 

 

• Proposição de uma lei municipal para incorporação nos currículos escolares fundamentais a 

disciplina “Controle de Doenças Endêmicas” e o engajamento de crianças e adolescentes na 

divulgação das informações referentes às principais endemias de nossa cidade, em especial 

da Dengue; 

 

• Proposição de outra lei municipal tratando de sanção administrativa, dentro das competências 

municipais, dos usuários que tiverem suas residências identificadas como positivas para a 

presença de larvas do mosquito da dengue, em especial para a reincidência. Pontuou também 

que este projeto de lei necessitaria de um envolvimento intersetorial e que deveria ser 

elaborado com uma descrição detalhada de como será a fiscalização e as sanções, para não 

ser considerado inconstitucional. 


