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Doenças Negligenciadas -DN

OMS classifica as doenças em Tipo I (globais), 
II (negligenciadas) e III (mais negligenciadas). 
As DN II e III são predominantes ou exclusivas 
dos países em desenvolvimento. A 
compreensão das DN II e III transcende sua 
causa biológica e requer o entendimento de 
suas causas sociais, econômicas, culturais e 
comportamentais envolvidas. 

Co-authorship Network Analysis: A Powerful Tool for Strategic Planning 
of Research, Development and Capacity Building Programs on Neglected 
Diseases - Carlos Medicis Morel, Suzanne Jacob Serruya, Gerson Oliveira 
Penna, Reinaldo Guimarães



Doenças Negligenciadas -DN

Co-authorship Network Analysis: A Powerful Tool for Strategic Planning 
of Research, Development and Capacity Building Programs on Neglected 
Diseases - Carlos Medicis Morel, Suzanne Jacob Serruya, Gerson Oliveira 
Penna, Reinaldo Guimarães

Dentre as mais negligenciadas: 
Tuberculose, malária, hanseníase, 
leishmanioses, doença de Chagas, 
dengue, esquistossomose.



Doenças negligenciadas (NDs)

• Prevalentes em regiões mais pobres
• Nenhum interesse das industrias 

farmacológicas e de biotecnologia
• Poucas atividades de P&D, falta inovação
• Nenhum grupo advogando os interesses 

destes pacientes



Doenças Negligenciadas –DN –
política pública (DECIT-CNPq)

Co-authorship Network Analysis: A Powerful Tool for Strategic Planning 
of Research, Development and Capacity Building Programs on Neglected 
Diseases - Carlos Medicis Morel, Suzanne Jacob Serruya, Gerson Oliveira 
Penna, Reinaldo Guimarães



Objetivos de Desenvolvimento do Objetivos de Desenvolvimento do 
MilênioMilênio

No.s 4 & 6:..reducir la mortalidad No.s 4 & 6:..reducir la mortalidad 
infantil….combatir VIH/SIDA, infantil….combatir VIH/SIDA, 
malaria y otras enfermedades.malaria y otras enfermedades.
No. 8: …..suministrar acceso a No. 8: …..suministrar acceso a 
medicamentos esenciales medicamentos esenciales 
asequibles en los países en asequibles en los países en 
desarrollodesarrollo

  

Como promover acesso equitativo?Como promover acesso equitativo?



2007 - Third National Monitoring Report on the 
Millennium Development Goals – MDGs (Brazil)



2007 - Third National Monitoring Report on the 
Millennium Development Goals – MDGs (Brazil)



2007 - Third National Monitoring Report on the 
Millennium Development Goals – MDGs (Brazil)

EDUCAÇAO NO BRASIL (setembro 2007)

In the education  area, the indicators show 
continuous progress  towards universal completion 
of basic education, which requires permanent 
efforts not only to ensure that children are in 
school, but that they will stay in school until they 
satisfactorily complete the first nine years  of 
schooling  With the Plan for Development of 
Education – PDE, we hope to achieve this 
additional target of ensuring access to quality basic 
schooling for all Brazilians.



PLANO BRASIL PLANO BRASIL 
As poAs políticas públicas para diminuir as 

disparidades regionais

Serão fortalecidas a Serão fortalecidas a educação e capacitação educação e capacitação 
dos trabalhadoresdos trabalhadores e as atividades nacionais de  e as atividades nacionais de 
inovação. Sem prejuízo da pesquisa básica, a inovação. Sem prejuízo da pesquisa básica, a 
política de ciência e tecnologia terá ampla política de ciência e tecnologia terá ampla 
articulação com as demandas de inovação do articulação com as demandas de inovação do 
setor produtivo e com as políticas industriais, setor produtivo e com as políticas industriais, 
buscando-se maior integração entre empresas buscando-se maior integração entre empresas 
e universidades e institutos de pesquisae universidades e institutos de pesquisa. . 



Comissão sobre Saúde Pública, Inovação e Direitos Comissão sobre Saúde Pública, Inovação e Direitos 
de Propriedade Intelectual da OMSde Propriedade Intelectual da OMS

Proposta Brasil – Quênia para o fomento da Proposta Brasil – Quênia para o fomento da 
pesquisa em doenças negligenciadas e pesquisa em doenças negligenciadas e 
problemas de saúde dos mais pobresproblemas de saúde dos mais pobres
Estratégia global e plano de ação de médio e Estratégia global e plano de ação de médio e 
longo prazo para propiciar medicamentos e longo prazo para propiciar medicamentos e 
outros insumos para enfrentar adequadamente outros insumos para enfrentar adequadamente 
os problemas de saúde que afetam os problemas de saúde que afetam 
desproporcionalmente os mais pobresdesproporcionalmente os mais pobres



Comissão sobre Determinantes Sociais da SaúdeComissão sobre Determinantes Sociais da Saúde

Em março de 2006, o Presidente da República criou a 
Comissão Nacional sobre Determinantes
Sociais da Saúde (CNDSS), seguindo recomendação 
da OMS, que estabeleceu uma Comissão Global, um 
ano antes, em março de 2005.

A CNDSS está fortemente inspirada pelo Art. 196 da 
Constituição Federal, que estabelece que “a saúde é 
um direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doenças
e de outros agravos”.

Buss & Pellegrine Filho, Cad. Saúde Pública, 2006.



POLÍTICA DE  PROMOÇÃO DA SAÚDE 

"Promoção da Saúde“ Henry Sigerist, 1945:

quatro tarefas fundamentais da medicina como: 
promover a saúde; prevenir as doenças; restabelecer os 
enfermos; reabilitar após o aparecimento da doença. 
(Terris,1996). 

"promove-se a saúde proporcionando condições de vida 
decentes, boas condições de trabalho, educação, 
atividade física e formas de lazer e descanso“ 

Este conceito foi repetido 40 anos depois, no documento 
que ficou conhecido como a Carta de Ottawa, na 
Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da 
Saúde, realizada em 1986, no Canadá.

 



A PROMOÇÃO DA SAÚDE

A promoção da saúde é uma importante resposta à 
medida que destaca ações intersetoriais  como 
estratégia de enfrentamento dos problemas quanto ao 
meio ambiente, à urbanização, à segurança alimentar e 
nutricional, ao desemprego, à moradia, ao uso de 
drogas lícitas e ilícitas, e outros. 

Falar da promoção da saúde no Brasil é também 
indissociável do enfretamento de uma realidade de 
iniqüidades históricas de grandes proporções, que 
colocam desafios cotidianos não só ao setor saúde, mas 
a todos aqueles que constroem políticas públicas. 
(Campos, 2004) 



A PROMOÇÃO DA SAÚDE

No Brasil, como em vários países da América 
Latina onde as desigualdades sócio-
econômicas prevalecem, a promoção da saúde 
ainda tem pequena participação no 
desenvolvimento social e econômico do país. 
Fatores tais como manipulação de políticas 
públicas, interesses políticos e instabilidade 
política em muitas regiões prejudicam seu 
desenvolvimento.



Prevenção, Promoção e Educação em Saúde 

A prevenção baseia-se, geralmente, na concepção de 
risco ou da probabilidade de se tornar doente. 

A promoção de saúde implica um processo mais 
abrangente e contínuo, que envolve prevenção, 
educação e a participação de diferentes setores da 
sociedade na elaboração de estratégias
que permitam a efetividade da educação para a 
saúde.
Dessa forma, a promoção transcende as atividades e 
as decisões individuais para tornar-se uma atividade 
coletiva



Educação em Saúde 

A Educação em Saúde é uma prática 
social, é um processo que contribui 
para a formação e desenvolvimento da 
consciência crítica das pessoas, a 
respeito de seus problemas de saúde e, 
estimula a busca de soluções e a 
organização para a ação coletiva. 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE – PRESSUPOSTOS E 
ESTRATÉGIAS

Principais idéias sobre informação:

• O conhecimento precisa estar contextualizado na realidade para 
promover efeitos na vida das pessoas 

• A Informação pode se tornar sem uso se estiver desconectada da 
realidade, cultura, contexto e necessidades das pessoas. 

• É preciso ultrapassar as práticas tradicionais de transferência de 
informações, comumente um monólogo de mão única, para a 
troca de informações, caracterizando-se pelo diálogo. 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE   

 
(1) AMPLIAR a percepção da comunidade sobre os seus próprios 

problemas; 

(2) DESENVOLVER  a autonomia para criar estratégias criativas 
e originais no sentido de resolver seus próprios problemas; 

(3) CRIAR condições favoráveis para reforçar as atividades da 
comunidade e envolvimento em seus projetos; 

(4) AMPLIAR  a consciência de cidadania entre a população para 
que essa participe ativamente da promoção da saúde e da 
proteção ao ambiente. 



Pessoas-chave e Ações Integradas

• Interação entre todas as pessoas, dos vários níveis, formando um 
grupo ativo para dar sustentabilidade aos projetos planejados 
pela comunidade;

• Integração  entre instituições e diferentes setores da população, 
para planejar e executar as ações de modo coordenado; 

• Identificação de pessoas-chave,  fundamentais para trabalhar 
junto ao grupo de pesquisadores, em parceria, cooperando em 
todos os planos e ações. Elas representam o potencial de 
continuidade e sustentabilidade das ações e autonomia de 
gestão.



Pessoas-chave e Ações Integradas

Nìvel 
participativo: 
população, 
comunidade

Nível decisório: 
 governantes, 
empresários

  Nível executivo:  
           
pesquisadores, 
ambientalistas, 
professores, 
profissionais de 
saúde.



Educação em Saúde 

Participação, aqui, significa que as pessoas deverão 
tomar (assumir) o que por direito lhes pertence e 
não somente tomar parte em uma ação ou conjunto 
de ações decididas por outros. 

A prática de saúde como prática educativa, dentro 
de uma metodologia de participação, deixa de ser 
um processo de persuasão ou de transferência de 
informação e passa a ser um processo de 
capacitação de indivíduos e de grupos para a 
transformação da realidade. 



Educação em Saúde - Desafios

Desafios na pesquisa
Avaliação
Rigor - metodologias qualitativas
Triangulação metodologias quali/quantitativas

Desafios na intervenção
Sustentabilidade
Superar o hiato entre o saber e o fazer

Alguns dos desafios no Brasil
Maior integração órgãos governamentais e 
instituições de pesquisa
Preparação/ Atualização de profissionais de saúde e 
de educação
Adequação pedagógica nas escolas
Ação integrada nas comunidades

 



Fundamentos teóricos

“O educador em saúde que não conhece as teorias 
e os métodos de pesquisa é como um mecânico ou 
um técnico, nem sempre compreende ou investiga o 
porquê antes de planejar suas ações e estudos. 
Conhecer a teoria permite ultrapassar a ação 
restrita ou a mera aplicação de receitas prontas, 
permite refletir e criar, constantemente, uma nova 
forma, estratégia, metodologia, ou material 
informativo/educativo, em sintonia com os 
diferentes indivíduos, populações e contextos.”

Glanz et al., 1990



Fundamentos teóricos

Humberto MaturanaHumberto Maturana (1998), se pergunta: o que é  (1998), se pergunta: o que é 
educar e para que serve a educação? educar e para que serve a educação? 

Em seu sistema de pensamento explicita o ato de Em seu sistema de pensamento explicita o ato de 
educar como um educar como um PROCESSO E UM ESPAÇO DE PROCESSO E UM ESPAÇO DE 
CONVIVÊNCIACONVIVÊNCIA, onde aqueles que convivem vão se , onde aqueles que convivem vão se 
transformando espontaneamente, de modo que tornam transformando espontaneamente, de modo que tornam 
o seu modo de viver mais congruente. o seu modo de viver mais congruente. 

Para que serve a educação? Para que serve a educação? 
    Servir é um Servir é um CONCEITO RELACIONALCONCEITO RELACIONAL, por , por 
exemplo, serve para algo em relação a um desejo, já exemplo, serve para algo em relação a um desejo, já 
que nada serve em si mesmo. Assim, conclui que a que nada serve em si mesmo. Assim, conclui que a 
questão verdadeira é: o que queremos da educação? questão verdadeira é: o que queremos da educação? 



Fundamentos teóricos

E passa ao terreno do político, requerendo uma E passa ao terreno do político, requerendo uma 
reflexão sobre o viver cotidiano no projeto de país reflexão sobre o viver cotidiano no projeto de país 
onde estão inseridas as reflexões sobre a educação. onde estão inseridas as reflexões sobre a educação. 
Assim pensando, o projeto educacional de cada época Assim pensando, o projeto educacional de cada época 
e lugar pode diferir em seus objetivos de acordo com a e lugar pode diferir em seus objetivos de acordo com a 
IDEOLOGIA E O MODO DIVERSO DE IDEOLOGIA E O MODO DIVERSO DE 
CUMPRIR COM A RESPONSABILIDADE CUMPRIR COM A RESPONSABILIDADE 
SOCIAL. SOCIAL. 
      
      O próprio Maturana , considerando o Chile do seu O próprio Maturana , considerando o Chile do seu 
tempo de professor, coloca que a educação tinha o tempo de professor, coloca que a educação tinha o 
compromisso de “compromisso de “realizar a tarefa fundamental de realizar a tarefa fundamental de 
acabar com a pobreza, com o sofrimento , com as acabar com a pobreza, com o sofrimento , com as 
desigualdades e os abusosdesigualdades e os abusos



Fundamentos teóricos

Este ponto de vista é reforçado por Este ponto de vista é reforçado por Paulo FreirePaulo Freire, para , para 
quem "quem "o homem deve ser o sujeito de sua própria o homem deve ser o sujeito de sua própria 
educaçãoeducação".  Não pode ser objeto dela.  Por isso".  Não pode ser objeto dela.  Por isso, , 
"ninguém educa ninguém"ninguém educa ninguém", pois, não há educação ", pois, não há educação 
imposta; para que esta se processe é preciso haver um imposta; para que esta se processe é preciso haver um 
movimento interno de desejo próprio.  Só assim a movimento interno de desejo próprio.  Só assim a 
comunicação se estabelece e o intercâmbio de comunicação se estabelece e o intercâmbio de 
conhecimento e valores se realiza, num processo conhecimento e valores se realiza, num processo 
dialógico, onde educador e educando constroem dialógico, onde educador e educando constroem 
juntos o saber. juntos o saber. 

Vygotsky Vygotsky (1991,1993): o conhecimento é construído (1991,1993): o conhecimento é construído 
em um contexto social, no qual cada indivíduo é em um contexto social, no qual cada indivíduo é 
significativamente afetado pelas ações e idéias do significativamente afetado pelas ações e idéias do 
outro.outro.



Educação em saúde e doença de Chagas

PLANO NACIONAL DE VIGILÂNCIA E 
CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

Brasília –DF 2005

Guia de Vigilância Epidemiológica
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em 
Saúde - Departamento de Vigilância Epidemiológica - 
Brasília – DF – 2005 (6ª edição-Série A. Normas e 
Manuais Técnicos) 



Ações de educação em saúde (Pág. 295) 
A prevenção e controle de doenças implica na adoção 
de medidas efetivas, entre as quais ressaltam as ações 
educativas. Todo esse processo requer a participação 
ativa da população, de modo a permitir a apropriação 
de conhecimentos visando a transformação da 
realidade sócio-sanitária.
Em relação à doença de Chagas, a população e os 
serviços de saúde devem participar de discussões 
sobre formas de prevenção, tratamento e controle, 
inclusive sobre mecanismos que facilitem o acesso às 
informações, e o entendimento sobre as relações 
sociais de convivência, com fatores predisponentes e 
facilitadores para a instalação de doenças.

Educação em saúde e doença de Chagas

 



Educação em saúde e doença de Chagas

 TDR / WHO 
Reporte sobre la enfermedad de Chagas (104 pages 
TDR/SWG/09, 2007)

Fonte: 
Grupo de trabajo científico 17–20 de abril de 2005 - 
Actualizado en julio de 2007 - Buenos Aires, Argentina 

The control strategy for 
elimination of Chagas disease is 
based on the control of vectors; 
systematic screening of blood 
donors in all endemic countries; 
detection and treatment of 
congenital transmission; and 
treatment of infected children 
and acute cases. 



 
Pesquisas e ações necessárias

Avaliação de estratégias e materiais educativos da 
área da educação e da saúde

Incentivo aos ensino das parasitoses em todos os 
níveis

Programas de formação e educação permanente 
para profissionais de saúde e educação

Fomentar a criação de políticas públicas



DOENÇAS NEGLIGENCIADAS NO ENSINO 
FORMAL - LIVROS DIDÁTICOS

A qualidade do livro didático tem sido uma 
preocupação do Ministério da Educação (MEC), o 
qual implantou em 1996, o PNLD (Plano Nacional do 
Livro Didático), visando uma análise criteriosa de seu 
conteúdo. 

Segundo Fracalanza et al., (1986), o livro didático, 
“devido ao baixo poder aquisitivo da população e à 
elevada taxa de evasão escolar, talvez represente o 
único texto com que muitos brasileiros interagem 
durante suas vidas”. 

Comissões de avaliação



DOENÇAS NEGLIGENCIADAS NO ENSINO 
FORMAL - LIVROS DIDÁTICOS

Os professores analisam que as parasitoses são 
“ensinadas a partir de um roteiro: denominação, 
desenvolvimento e reprodução, profilaxia, tratamento, 
combate”.
A maioria dos apresentam as doenças da forma como 
são apresentadas no livro didático:
Limitam-se aos modos de se adquirir a doença, 
profilaxia e o ciclo do parasita. 

Como ampliar a discussão, abordando a história dessas 
doenças, no Brasil e no mundo, se eles/as não tiveram 
essa formação? Se o que se privilegia nas aulas de 
Parasitologia e Zoologia, nos cursos de graduação da 
área de ciências naturais é, justamente, o que está sendo 
reproduzido nos livros didáticos? 



Há necessidade de ampliar a visão de Ciência, 
de modo que ela contemple os aspectos 
econômico, político, cultural e social pois, 
investigar a questão do saneamento 
meramente pelo aspecto técnico ou incluindo 
apenas uma relação de doenças parasitárias 
com seus respectivos ciclos vitais dos 
parasitos envolvidos, pouco contribui para 
uma aprendizagem de qualidade. 



Bizzo, N. Graves Erros de Conceitos em Livros 
Didáticos de Ciências. Rio de Janeiro: Ciência Hoje. 
V. 121. N. 21, p. 26-35, 1996. 

Canto, E. L. Ciências Naturais: aprendendo com o 
cotidiano. São Paulo: Moderna, 2003. 

MACEDO, Elizabeth. A Imagem da Ciência: 
folheando um livro didático. Educação e Sociedade: 
Revista de Ciência da Educação/ Centro de Estudos 
Educação e Sociedade. Vol. 25, No. 86. Jan./Abr. 
2004.

Martins, I. et alli. Imagens em Textos Didáticos de 
Ciências para o Ensino Fundamental. In: Selles, S. E. 
et alli. Anais do I Encontro Regional de Ensino de 
Biologia. Niterói/RJ, 15 a 17 de agosto de 2001, 262-
263. 



Esquistossomose no Ensino Formal

Carlos Barros & Wilson 
Paulino. Ciências: Os 
Seres Vivos, 6ª. Série. 
Ática, São Paulo, 2005

Equívocos:

Ciclo do Schistosoma 
japonicum



Imagens das Leishmanioses em livros didáticos 
indicados pelo Programa Nacional de Livros 

Didáticos (2007/2008).

Figura 2- Texto errado sobre 
vacinação e lesão não 
característica da LTA - 
Bortolozzo e Maluhy (2006).

Figura 1 - Ciclo de 
transmissão com vetor, 
reservatórios e 
prevenção inadequados - 
Frota-Pessoa (2005). 



Análise de materiais educativos 
desenvolvidos por instituições e órgãos de 

saúde

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(2):561-569, mar-abr, 2003



                               Análises realizadas

• Schall, Virgínia ; Diniz, Maria Cecília Pinto . Information and 
education in schistosomiasis control: an analysis of the 
situation in the State of Minas Gerais, Brazil. Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz , Rio de Janeiro, v. 96, n. Suppl.I, p. 
35-43, 2001. 

•  Luz, Zélia Maria Profeta da ; Pimenta, Denise Nacif ; 
Rabello, Ana ; Schall, Virgínia . Evaluation of informative 
materials on leishmaniasis distributed in Brazil: criteria and 
basis for the production and improvement of health education 
materials. Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ) , v. 19, p. 
561-569, 2003. 

•  
• LUZ, Z. M. P. DA ; SCHALL, V. T. ; RABELLO, A. . 

Evaluation of a pamphlet on visceral leishmaniasis as a tool 
for providing disease information to healthcare professionals 
and laypersons. Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ) , v. 
21, p. 608-621, 2005

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2003000200023
http://lattes.cnpq.br/0474197858834053
http://lattes.cnpq.br/6774833747964430
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2005000200028
http://lattes.cnpq.br/0474197858834053
http://lattes.cnpq.br/7027792126979693


Análises realizadas
• PIMENTA, D. N. . ; LEANDRO, A. ; SCHALL, V. T. . A 

estética do grotesco e a produção audiovisual para a 
educação em saúde: segregação ou empatia? O caso 
das leishmanioses no Brasil.. Cadernos de Saúde 
Pública (FIOCRUZ) , v. 23, p. 1161-1171, 2007. 

• PIMENTA, D. N. . ; DINIZ, Heloisa. ; MAGALHAES, M. 
A. ; OLIVEIRA, P. ; SILVA, J. F. ; PINTO, J. C. ; SCHALL, 
V. T. ; SANTOS, R. . A Importância do Ergodesing na 
Avaliação de CD-Rom sobre Dengue e Doença de 
Chagas e Educação em Saúde. Trabalho, educação e 
saúde (Online) , v. 6, p. 147-167, 2008. 

http://lattes.cnpq.br/6774833747964430
http://lattes.cnpq.br/5351274699968743
http://lattes.cnpq.br/6774833747964430
http://lattes.cnpq.br/9619080078650050


A estética do grotesco e a produção audiovisual para a educação 
em saúde: segregação ou empatia? O caso das leishmanioses no 

Brasil
Denise Nacif Pimenta 

Anita Leandro 
Virgínia Torres Schall 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(5):1161-1171, mai, 2007

“Bill Nichols afirma que as imagens “educam pela emoção” ao 
internalizarem valores morais muito complexos para serem 
expostos apenas em texto. A estética televisiva exclui o silêncio, o 
diálogo, a escuta, numa lógica de homogeneização da fala e do 
outro. A  imagem torna-se asséptica, integrada, neutralizada. Aliás, 
o adjetivo de “educativo”, nos vídeos analisados, merece, após 
todas essas reflexões, ser posto devidamente entre aspas.”



PESQUISA E INTERVENÇÃO
A Educação em Saúde no controle das doenças 

endêmicas

As pesquisas 
implantam e avaliam, 

de forma 
participativa, 
estratégias de 

intervenção, com 
ênfase na educação 

em saúde, para o 
controle 

esquistossomose, 
doença de chagas, 

dengue e 
leishmaniose.





Literatura infantil sobre temas de 
ambiente e saúde

• “O livro, como o temos, tortura as pobres crianças – e, no 
entanto,  poderia diverti-las, como a gramática da Emília 
o está fazendo. Todos os livros podiam tornar-se uma 
pândega, uma farra infantil. A química, a física, a 
biologia, a geografia prestam-se imensamente, porque 
lidam com coisas concretas. O mais difícil era a gramática 
e é a aritmética. Fiz a primeira e vou tentar a segunda. O 
resto fica canja. “

• (Monteiro Lobato, In: Nunes,1986: p. 96)



Materiais contextualizados – Áreas 
irrigadas do Nordeste

MEU NOME É REGINALDO E MORO EM AÇU NO RIO 
GRANDE  DO NORTE. ESSA AÍ AO LADO É A MINHA 
AVÓ, POSANDO DO LADO DO POÇO. É QUE ISSO ERA 
UMA RARIDADE  PRA ELA QUE VIVEU MUITAS SECAS
 NA VIDA E  HOJE CUIDA DA ÁGUA COMO SE FOSSE OURO.

EU SOU A MARIANA E VIM LÁ DO SUL DO PAÍS
AQUI PRA BOM JESUS DA LAPA COM
MEUS PAIS. ELES VIERAM ATRÁS DO
SONHO DE UMA TERRA FÉRTIL E
IRRIGADA PRA PLANTAR E VENCER
NA VIDA. MEU SONHO É SER PROFESSORA
E O RIO DOS MEUS SONHOS
VOCÊS VÃO VER LÁ DENTRO.

EU SOU A MARIZETE E VOU PARTICIPAR DO PROJETO
ESCREVENDO UMA REDAÇÃO SOBRE A MINHA CIDADE,
ACARAÚ, QUE FICA LÁ NO CEARÁ. ANTES DA IRRIGAÇÃO
CHEGAR, ERA MUITO DIFÍCIL VIVER POR AQUI. HOJE
MELHOROU, MAS AINDA TEM MUITO O QUE
FAZER. E A GENTE NÃO TÁ PARADO NEM DE OLHO
FECHADO. TE VEJO JÁ-JÁ.



Recursos Lúdicos – Teatro de 
Bonecos 

O X DA XISTOSE – Adaptação do Livro: O Feitiço da Lagoa



Pesquisa Ação

Escola 
Promotora de 
Saúde



Cursos para professores e 
profissionais de saúde



Educação em Saúde - Desafios

Bridging the “Know–Do” Gap 

1) To learn from country experiences in bridging the 
know-do gap and to develop a typology of 
knowledge translation approaches in countries;

2) To clarify knowledge translation concepts and 
frameworks, and to identify effective and feasible 
practices and approaches; and

3) To identify priorities and mechanisms for 
knowledge translation research and action in global 
health.

 



Dengue – é possível superar 
o hiato entre o saber e o fazer?

• Vantagens metodológicas 
 simplicidade estrutural e funcional
 estabilidade da condição de adoção
 mensurabilidade momento a momento
  visibilidade
 replicabilidade



Conceitos relevantes da 
linha de pesquisa

1. a atuação individual ou coletiva 
2. o resultado da atuação
3. a proficiência (controle exercido sobre 

especificações predeterminadas do uso)
4. a efetividade (validade social)



Perspectivas
• educação em saúde passa a incorporar um recurso 

material que o morador pode operar

• intervenções educativas para o controle da dengue 
passam a ser avaliadas em termos de controle 
vetorial (efetividade entomológica)

• pesquisa pode pavimentar caminho para o  
desenvolvimento de uma tecnologia de adoção de 
recursos preventivos em escala compatível com as 
necessidades de controle do uso de recipientes de 
água nos domicílios  



Metodologia

Capas colocadas nas residências (A, B, C) e detalhe de uma paleta da 
ovitrampa positiva (D)

A- Capa em uso na casa 4 B - Capa e ovitrampa instaladas na casa 5

C- Detalhe da vistoria para verificar 
presença de larvas e/ou pupas nos vasos 
com capa

D- Detalhe da palheta contendo ovos 
de Ae. Aegypti recolhida na casa 7



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E 
ENSINO/PESQUISA NA PÓS-

GRADUAÇÃO



 Proposta: trabalhar a difusão e popularização da ciência, tendo como eixo 
central a saúde humana sob perspectiva interdisciplinar de maneira 
dinâmica e lúdica, em exposições interativas, peças teatrais, oficinas, etc.

 Público-alvo: principalmente alunos de ensino fundamental e médio, além 
de professores 

Monitores interagindo com visitantes em atividade da 
Semana Nacional de C&T na Rodoviária de Belo Horizonte 



ENS INO PÓS -GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE CIÊNCIAS  DA S AÚDE –  IRR



Publicações que atestam a falta de informação da 
População e Profissionais/Serviços de Saúde e de 

Políticas Públicas Efetivas

17 casos de esquistossomose aguda 
na área metropolitana de BH  
(pousada rural)

Atendimento em 17 diferentes 
serviços de saúde sem diagnóstico 
da doença



Publicações que atestam a falta de informação da 
População e Profissionais/Serviços de Saúde e de 

Políticas Públicas Efetivas

Investigação de moluscos em 6 áreas 
de lazer em localidades próximas de 
Belo Horizonte.
Encontradas Biomphalaria glabrata 
e B straminea em 5. 
Em uma delas, havia caramujos 
infectados.



Pesquisas e Ações- DC
 Um programa de Educação em Saúde sobreUm programa de Educação em Saúde sobre

  doença de Chagas para professores de um doença de Chagas para professores de um 
município do médio Rio Negro, município do médio Rio Negro, 

Estado do AmazonasEstado do Amazonas

Schall VT (1), Suárez-Mutis, MC, (2), Junqueira ACV, (2), 
Massara CL(3), Bernardino CA (4), Moreira CJ(2),  Coura JR, (2) 

(1)Laboratório de Educação em Saúde. Instituto René 
Rachou/Fiocruz, 
(2)Laboratório de Doenças Parasitárias-IOC, Fiocruz;
(3)Laboratório de Helmintologia e Malacologia Médica,–  IRR, 
Fiocruz;
(4) Fundação de Vigilância em Saúde. Manaus,AM
 



Pesquisas e Ações -DC
 

Fevereiro de 2008Fevereiro de 2008
Carga horária de 40 horasCarga horária de 40 horas
46 professores da rede básica de ensino 46 professores da rede básica de ensino 
Privilegiou professores da área rural. Privilegiou professores da área rural. 



Pesquisas e Ações  
 

Sob enfoque multidisciplinar, caracterizou-se por linguagem Sob enfoque multidisciplinar, caracterizou-se por linguagem 
simples associada a amplo uso de imagens, contemplando simples associada a amplo uso de imagens, contemplando 
aspectos biomédicos e sociais envolvidos na transmissão e aspectos biomédicos e sociais envolvidos na transmissão e 
manutenção da doença. O processo incluiu oficinas e aulas manutenção da doença. O processo incluiu oficinas e aulas 
práticas, orientando os professores sobre possibilidades práticas, orientando os professores sobre possibilidades 
pedagógicas para a inserção do tema no currículo escolar, pedagógicas para a inserção do tema no currículo escolar, 
através de abordagens adequadas às diferentes faixas etárias através de abordagens adequadas às diferentes faixas etárias 
dos alunos. dos alunos. 



Pesquisas e Ações   
 

Diferentes métodos didáticos foram usados pelos professores 
para compartilhar conhecimentos.

 As oficinas realizadas pelos professores demonstraram o As oficinas realizadas pelos professores demonstraram o 
processo de apropriação dos conhecimentos científicos sobre processo de apropriação dos conhecimentos científicos sobre 
a doença de Chagas e a contextualização de sua transmissão a doença de Chagas e a contextualização de sua transmissão 
no município.no município.



Pesquisas e Ações   
 Tabela 1. 

Dramatizações realizadas pelos diferentes grupos de 
professores durante o curso. 

Modalidade Título do trabalho

Dramatização “O fim da picada”

Dramatização “Contaminação da doença de Chagas no 
piaçabal”

Dramatização “Entrevista com o legitimo piaçabeiro”

Poesia “Conhecendo a doença de Chagas”

Jogo didático O jogo da trilha



Pesquisas e Ações   
 

Uma poesia: “Conhecendo a doença de Uma poesia: “Conhecendo a doença de 
Chagas” e um jogo didático: “O jogo da trilha” Chagas” e um jogo didático: “O jogo da trilha” 

completaram as atividades realizadas pelos completaram as atividades realizadas pelos 
professores.professores.



Pesquisas e Ações  
 

Três grupos elaboraram peças de teatro, sendo Três grupos elaboraram peças de teatro, sendo 
uma delas com uso de fantoches. As peças, uma delas com uso de fantoches. As peças, 
intituladas: “O fim da picada”, “Contaminação intituladas: “O fim da picada”, “Contaminação 
da doença de Chagas no piaçabal” e “Entrevista da doença de Chagas no piaçabal” e “Entrevista 
com o legitimo piaçabeiro” incluíram cenários, com o legitimo piaçabeiro” incluíram cenários, 
figurinos e textos criados pelos professores, com figurinos e textos criados pelos professores, com 
ênfase em caracterização localênfase em caracterização local



Pesquisas e Ações   
 Em todas houve esforço de apropriação dos textos Em todas houve esforço de apropriação dos textos 

científicos e a discussão dos dados epidemiológicos científicos e a discussão dos dados epidemiológicos 
para fundamentar as ações dramatizadas. para fundamentar as ações dramatizadas. 

      A cultura local, crenças, vocabulário popular e A cultura local, crenças, vocabulário popular e 
cenas representadas permitiram debates cenas representadas permitiram debates 
posteriores. posteriores. 

        O acompanhamento sistemático do processo de O acompanhamento sistemático do processo de 
multiplicação dos saberes construídos em situações multiplicação dos saberes construídos em situações 
diversas das escolas poderá indicar formas de uso diversas das escolas poderá indicar formas de uso 
criativas a serem apropriadas à realidade diversa criativas a serem apropriadas à realidade diversa 
do município.do município.



Pesquisas e Ações   
 Os conhecimentos adquiridos foram aferidos 

através de um pré-teste e um pós-teste realizado 
durante o curso.

 
As oficinas realizadas demonstraram que o curso 
atendeu aos objetivos propostos. 

Acredita-se que através da construção dialógica e 
crítica  proporcionada pelo curso, pode ser 
potencializada maior mobilização coletiva no 
esforço de controle da doença. 



Pesquisas e Ações   
 Ressalta-se o papel das escolas como espaços 

públicos que permitem realizar ações educativas 
em saúde, favorecendo a construção de 
conhecimentos científicos e atitudes de prevenção a 
doenças, bem como desenvolvimento do 
pensamento crítico e potencialização da força das 
ações coletivas, fundamentais para o exercício da 
cidadania.

É essencial que os professores treinados com esta 
perspectiva permaneçam dentro da rede básica de 
ensino dos municípios para dar continuidade a 
estes processos educativos. 



ReflexõesReflexões

•Como sugere o filósofo Guattari, precisamos Como sugere o filósofo Guattari, precisamos 
desenvolver uma prática inovadora e efetiva de desenvolver uma prática inovadora e efetiva de 
experimentação em nível micro-social, que promova um experimentação em nível micro-social, que promova um 
investimento afetivo e processos de singularização, investimento afetivo e processos de singularização, 
através dos quais, os indivíduos, “através dos quais, os indivíduos, “a um só tempo a um só tempo 
solidários e cada vez mais diferentes, contribuam para solidários e cada vez mais diferentes, contribuam para 
a re-singularização das escolas, das prefeituras, do a re-singularização das escolas, das prefeituras, do 
urbanismo etcurbanismo etc.”.”



ReflexõesReflexões

Este es y será el siglo de las redes, de la conectividad y la Este es y será el siglo de las redes, de la conectividad y la 
interdependencia, que nos permitirá superar las barreras del interdependencia, que nos permitirá superar las barreras del 
espacio y del tiempo y que abrirá posibilidades inimaginables a espacio y del tiempo y que abrirá posibilidades inimaginables a 
la humanidad. Si estimulamos a esas redes para que multipliquen la humanidad. Si estimulamos a esas redes para que multipliquen 
exponencialmente el capital social disponible, que vinculen a las exponencialmente el capital social disponible, que vinculen a las 
personas y a las instituciones en una gran malla de sostén e personas y a las instituciones en una gran malla de sostén e 
inclusión de todos los habitantes del continente, habremos dado inclusión de todos los habitantes del continente, habremos dado 
un paso fundamental para que fluya el conocimiento y la un paso fundamental para que fluya el conocimiento y la 
experiencia en nuevas modalidades  de intercambio de la experiencia en nuevas modalidades  de intercambio de la 
cooperación técnica para el desarrollo humano sostenible”.cooperación técnica para el desarrollo humano sostenible”.

Mirta Roses* , 31 de Enero de Mirta Roses* , 31 de Enero de 
20032003

*Primeira mulher a dirigir a OPAS*Primeira mulher a dirigir a OPAS



Parceiros



Obrigada
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