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Resumo  

Este estudo utiliza o modelo ecológico para avaliar a situação epidemiológica 

do dengue no Estado de São Paulo de 1985 a 2005. Apresenta como discussão 

central as dificuldades de aplicação de um modelo de controle que prevê 

homogeneidade de práticas na diversidade de contextos da vida urbana 

contemporânea. Para esta análise foram buscadas as origens e utilização do 

modelo ao mesmo tempo em que se ocorreram mudanças nas relações sócio-

econômicas e políticas no espaço urbano do Estado de São Paulo. Foram 

utilizadas  informações da epidemiologia da doença, da instalação e 

permanência do Aedes aegypti e da ação dos serviços públicos, destacando-se 

a busca pela participação nas ações de controle e erradicação.  

 

Descritores: modelo de intervenção, controle do Aedes aegypti, epidemiologia 

do dengue, estudo ecológico. 

 

 

 

Abstract  

This study uses the ecological model to evaluate the epidemiological situation of 

dengue fever in the state of São Paulo. The core of the discussion is the difficulties 

in using a control model that  provides a uniform practice throughout São Paulo’s 

extremely diverse urban centres. For this analysis we sought the origins and uses of 

the model at the exact time of the changes in the socio-economic and political 

relationships in the cities.We used information on disease epidemiology, how the 

Aedes aegypti mosquito came to and established itself in São Paulo, and the 

actions of public services, especially its attempts at control and eradication.   

 

Descriptors: intervention model, Aedes aegypti control, dengue epidemiology, 

ecological study. 
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     1 - Apresentação 

 

Mesmo quando não há o registro formal do pesquisador, a maioria das 

escolhas de temas para os trabalhos acadêmicos refletem a história, os impasses 

e interesses relacionados às atividades dos autores. Este é o presente caso.  

Trabalhar numa instituição cujo principal objetivo nos últimos vinte anos foi 

impedir/reduzir a existência de epidemias de dengue no Estado de São Paulo por 

meio do controle do mosquito transmissor deixa marcas.  

Do ponto de vista pessoal, até que pudesse olhar de forma crítica para o 

significado deste enorme esforço, juntei-me à briga pela presença constante e 

ativa de equipes técnicas e de campo em residências, escolas e outras áreas das 

cidades para o combate ao vetor.  Era a busca pelo que se denominava 

"descentralização responsável" de um órgão eminentemente centralizado. 

Pertenci inicialmente à Divisão de Orientação Técnica da Superintendência de 

Controle de Endemias - Sucen, hoje desativada, cuja produção esperada 

relacionava-se ao monitoramento de resultados dos programas institucionais 

(malária, doença de Chagas, esquistossomose, e outros). Mais tarde, em funções 

de assessoria e gerenciamento, minha observação se estendeu para além do 

trabalho e incorporou os trabalhadores da autarquia. 

Desenvolver uma visão crítica sem perder a identidade com o trabalho 

exige um tempo de aprendizado para apresentar resultados. A contratação de 

pesquisadores com formação em Ciências Sociais, como meu caso, indicava 

uma disposição de adicionar ao trabalho da instituição outros olhares, 

especialmente treinados para compreender as “variáveis SEC" (socioeconômicas, 

educacionais e culturais), sigla que durante um tempo se usou nos documentos 

latino-americanos de controle de endemias. Esta atribuição era corporificada 

pelas duas sociólogas do nível central, das quais a instituição esperava que 

dessem conta daquelas dimensões e, com isso, tornassem as ações 

programáticas mais efetivas.  
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É bem verdade que, formada fora dos padrões campanhistas enraizados 

nas origens da vida institucional, tinha a vantagem de desconfiar de discursos 

que traziam embutidos certa perenidade nos objetivos do controle e  que 

tornava menos visível alguma perspectiva de mudança, central na preocupação 

com a historicidade dos fatos. Olhar de forma distanciada (inclusive fisicamente, 

como ocorreu algumas vezes) o discurso e as práticas de controle, trazer o 

estranhamento para o cotidiano e duvidar das certezas estabelecidas permitiu 

repensar as características dos ciclos do dengue e da tecnologia de controle, 

reflexão realizada para propor este trabalho.  

Do ponto de vista da instituição, o controle do Aedes aegypti foi se 

confundindo com a vocação e missão institucional, guardiã de uma expertise 

que aos poucos vai se esvanecendo. O esforço agora é manter-se em prontidão 

para ações de apoio aos municípios, protagonistas das políticas de controle, 

diante da ameaça ou da presença de casos de dengue.     

Esta primazia temática gerou na Sucen um número elevado de 

documentos internos ligados ao desenvolvimento do programa, além de vários 

artigos e teses que discutem aspectos do controle e do vetor. Resultam de uma 

razoável convergência de visões sobre o trabalho e buscam divulgar a lógica 

que norteia o controle do mosquito no estado.  

Este estudo é parte desta produção. Feito de leituras e vivências coloca 

em discussão o nexo das ações construídas em torno do modelo em uso desde 

sua criação e o significado do abandono da historicidade e da mudança como 

eixo de atualização da práxis institucional. Por este caminho, segue na 

observação do trabalho e da dinâmica do vetor e acompanha as conjunturas 

que modificam a vida social e doença, tendo como pressuposto que guardam 

relação entre si. 

 Para tanto, fizeram parte do mosaico que compõe esta análise, o 

anacronismo do modelo executado desde a contenção da febre amarela por 

Osvaldo Cruz, alguns dos aspectos epidemiológicos da doença no país e no 

estado, o desenvolvimento sócio-econômico e político e as características e 

limites dos serviços.  
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2 - Dengue: alguns aspectos históricos e     epidemiológicos  

 

Por ser um evento que modifica, às vezes irremediavelmente, 
nossa vida individual, nossa inserção social e, portanto, o 
equilíbrio coletivo, a doença engendra sempre uma necessidade 
de discurso, a necessidade de uma interpretação complexa e 
contínua da sociedade inteira.                                                                                             

                         

                                 Herzlich1 
                                          

 

A maioria dos estudos epidemiológicos inicia-se apontando as origens 

das doenças, suas primeiras descrições clínicas e os registros de possíveis casos 

que afetaram a vida do homem na terra. Registram a trajetória do 

conhecimento e dos instrumentos desenvolvidos para explicar os percalços e 

sucessos das muitas formas de sobrevivência buscadas ao longo da história.  

Em períodos remotos, gregos, romanos e árabes contribuíram para 

elucidar o mistério da ocorrência de várias enfermidades. Revelaram a 

presença da varíola, raiva, tuberculose entre outras, bem como de algumas 

que têm em seu ciclo a participação de um vetor, caso da dengue (Donalísio, 

1999).  Apesar de aparentemente deixarem mais pistas, a reconstrução histórica 

de algumas delas nem sempre é clara. E no caso do dengue, permanecem 

algumas indagações. 

Alguns vetores apresentam uma distinção mais fácil e, portanto, maior 

probabilidade de registro identificador. É o caso dos Triatomas, cujas 

semelhanças com baratas, foram rapidamente incorporadas à linguagem e ao 

imaginário dos moradores que dividiam um mesmo habitat, facilitando seu 

resgate. 

O Aedes aegypti, principal transmissor de dengue no mundo e distribuído 

atualmente em quase todos os estado brasileiros, tem uma característica que 

facilita sua identificação: um desenho no formato de “lira” no corpo e pernas 

com pequenas listas, muito mais visíveis para olhos treinados do que para a 

                                                           
1 Herzich C. A problemática da representação social e sua utilidade no campo da doença. Phisys 
1991: 1:23-26. 
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maioria das pessoas. Em 1903 Oswaldo Cruz afirmava em folheto denominado 

Conselhos ao Povo que “... facilmente se conhece, porque é inteiramente rajado; 

ele tem na parte superior do corpo duas listas prateadas em forma de meia 

lua, e as pernas e a barriga também são riscadas de listas brancas”. Mas 

afinal, quem consegue ver o desenho do corpo e pernas de um mosquito de 

cinco mm, mesmo que não esteja voando? 

    Do ponto de vista da descrição clínica o conhecimento do dengue, 

seus sintomas e evolução, não ajudaram a identificar sua presença em fases 

mais distantes no tempo. Febre, dores articulares, mialgias, mesmo quando 

acrescidas de hemorragias e choque, como no caso do dengue hemorrágico, 

são suficientemente gerais para conterem um amplo conjunto de agravos do 

mundo pré-bacteriológico.  

     De forma geral, duas origens para as doenças eram aceitas: a divina 

e a resultante de pestilências presentes no ar, na terra ou nas águas. Em termos 

históricos, o sobrenatural e os fatores ambientais, são as duas vertentes que mais 

tempo permaneceram como matrizes de explicação do sofrimento humano 

que só começam a se alterar no século XIX.  

  Apesar destas imprecisões, a infecção clássica tem descrições 

conhecidas desde o século XVIII. No sudoeste da Ásia, de onde se supõe 

originário o Aedes albopictus, importante vetor nessa região, a doença 

caracterizava-se como endemia rural. Na África, dada a distribuição do Aedes 

aegypti, supõe-se que o vírus seja endêmico na maioria dos países abaixo do 

Saara (Condon et al., 2000; Gluber, 2002).  

  Mas antes da Segunda Guerra Mundial pouco se conhecia acerca da 

distribuição dos sorotipos e da doença. Não há dúvidas que a destruição dos 

suprimentos de água das cidades, o crescimento de refugiados da guerra, o 

aumento populacional decorrente da elevação da natalidade, diminuição da 

mortalidade, a migração rural-urbana e a deterioração desses ambientes 

levaram ao crescimento da densidade e das áreas ocupadas pelo mosquito. 

O dengue é uma importante arbovirose distribuído atualmente em várias 

regiões do mundo. O vírus pertence à família Flaviviridae, com quatro sorotipos 
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conhecidos (DEN I, DEN II, DEN III e DEN IV). A transmissão se dá por meio da 

picada da fêmea do mosquito do gênero Aedes, principalmente pelo Aedes 

aegypti (OMS, 1987). A transmissão depende de um complexo sistema baseado 

na presença de um ou mais dos quatro sorotipos, na densidade dos vetores, no 

número dos suscetíveis e nos fatores ambientais, conforme apontado por 

Barbazam et al. (2002). 

Os casos classificados como clássicos geralmente apresentam febre alta, 

de início abrupto, cefaléia intensa, dor retro-orbital, dores articulares, mialgias,  

erupção cutânea e podem cursar para hemorragias não severas (Solomon et al. 

1987) A forma hemorrágica (Febre Hemorrágica de Dengue - FHD), tal como a 

clássica, inicia-se com febre seguida de manifestações hemorrágicas que 

podem ser acompanhadas de choque e colapso.  A taxa de letalidade por 

dengue hemorrágico situa-se entre 5 a 10% dos diagnósticos, chegando a 25% 

em algumas situações (Gluber, 1987).  

Entre as tentativas de mapear sua ocorrência, Halstead (1992) supõe que 

tinha características de dengue parte de uma pandemia ocorrida na Filadélfia 

em 1780 e descrita por Benjamin Rush. Os vírus e mosquitos teriam sido 

introduzidos por navios que faziam o comércio de açúcar, de rum e de escravos 

entre portos da África e Américas. Para Halstead, esta primeira pandemia 

resultou de epidemias esporádicas em cidades litorâneas dos Estados Unidos, 

Caribe e América do Sul, ao longo do século XIX e nas três primeiras décadas do 

XX. Outro registro histórico pode ser encontrado em Martinez et al. (1987) que 

referem a                                                               

primeira epidemia em Jacarta no ano de 1779.  

Há um certo consenso que a segunda pandemia iniciou-se no nordeste 

da Austrália, onde o ouro e o açúcar geraram um crescimento populacional 

rápido. Colonos morando em casas construídas da noite para o dia dependiam 

da água das chuvas coletadas em telhas e guardadas em recipientes que 

deram ao Aedes aegypti a possibilidade de manter a doença presente no país 

entre 1870 e a 1a guerra.  

Já o primeiro surto semelhante à FHD registrado é de 1897 por Charles 

Towers em duas cidades australianas vizinhas. Outra informação detalhada 
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provém do Mediterrâneo, também do final do século XIX e que se estendeu até 

a Grécia, com explosiva e severa  epidemia em 1928. Medidas efetivas de 

controle do mosquito foram introduzidas naquele país, e também em cidades 

da Ásia e da América. Estas campanhas contra o Aedes produziram um 

intervalo mundial na transmissão do dengue. 

Também na busca de evidências de surtos compatíveis com esse 

agravo, Istúriz et al. (2000) elaboraram um quadro com registros de epidemias 

no Caribe e América do Sul em paralelo com outras regiões do mundo (Tabela 

1). 

A forma urbana teve presença registrada nos países asiáticos apenas em 

1953. Esta nova situação, associada à rápida dispersão do Aedes aegypti, 

respondeu pelas epidemias em Manila (1954 e 1956) nas Filipinas, e por 

infestações dos demais centros urbanos dos países em acelerado processo de 

urbanização (Halstead, 1986).  

No Brasil, a primeira referência data de 1846, feita pela Academia 

Imperial de Medicina, com o nome de “polca”. O Dicionário de Medicina 

Popular identificou-a como dengue, nome pelo qual era conhecida nas 

Antilhas, que no marco as teorias miasmáticas confundia-se com as diversas 

febres reinantes nas cidades brasileiras de então.  

Os primeiros surtos localizaram-se nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, 

Pernambuco e em províncias do Norte. No Paraná o primeiro surto registrado é 

de 1890. Novos surtos foram identificados em São Paulo, em 1916, no Rio Grande 

do Sul, em 1917 e na cidade de Niterói, em 1923. Captados indiretamente e a 

posteriori, a doença deixou vestígios de sua passagem na Amazônia.  

No que diz respeito à presença e controle do mosquito, realizou-se no 

Recife em 1940, a Marcha para a Erradicação do Aedes aegypti que tratou 

100% dos domicílios. Tal feito entusiasmou seus executores a ponto de 

estabelecerem, pelo Decreto nº 8 645 de 04/02/1942, a meta de erradicar o 

mosquito do Brasil.  
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Tabela 1 - Registros de possíveis epidemias de dengue nas Américas segundo 

                    ano. 

 

  ANO 
    

   ÁREAS   GEOGRÁFICAS   EPIDEMIAS CONCOMITANTES 

   1635 
  

     Guiana Francesa  

   1699 
 

     Darien (Panamá)  

    1700 
 

    Lima (Peru)  

   1799 
 

Caribe; Colombia; 
Bermuda; Monterrey 
(México) 

  Sul dos EUA 

    1837 
 

      Bermuda  

1844-49 
 

      Rio de Janeiro África, Índia, Egito 

 1850-51 
 

     Havana; Lima EUA, África 

1876-77 
 

     Lima  Hong Kong 

1897-99      Havana, San Juan  Austrália, Índia, EUA 

1901-07 
 

     Havana   Ásia, EUA, Egito 

1914-18 
 

 San Juan, Rio Grande do   
  Sul, Buenos Aires 

Sudan (Taiwan) 

1920-26 
 

 Niterói, Maracaibo 
(Venezuela) 

Austrália, China 

 1940-45 
 

       Caribe  Ásia, Austrália 

  
 Fonte: Istúriz et al., 2000. 
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Em 1947, no auge do ideário campanhista e dos alinhamentos impostos 

pelo início da guerra fria, o Brasil solicitou à Organização Pan-americana de 

Saúde – OPS, e obteve aprovação, para realização de um programa de 

erradicação no continente americano. O apelo foi que “todos façam a sua 

parte” para eliminação definitiva da doença.  

Em 1958, após um trabalho que havia atingido praticamente todo o 

território nacional, o país recebeu o certificado de encontrar-se sem o mosquito 

e indene a febre amarela.  
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3 - Apontamentos Teóricos: interações disciplinares para construção   

         do objeto de investigação  

 

Ninguém sabe tudo. Ninguém ignora tudo. Todos nós sabemos 
alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso 
aprendemos sempre.   

                                                                                                                                                                   
 
                                                         Paulo Freire2  

    

                                                                               

A relação da saúde ou de sua ausência, como observação e cuidado, 

com a vida social esteve presente muito antes da epidemiologia e da 

sociologia adquirirem estatuto de ciências. De forma mais consistente, desde 

Hipócrates existem registros de conselhos, de alertas de perigo e/ou associações 

causais empíricas que indicavam a capacidade que determinadas conjunturas 

da organização social têm sobre o adoecimento. E que, ao se transformarem 

ao longo do tempo, recolocam a necessidade constante de busca destes 

nexos. 

Nesta perspectiva, as séries temporais permitem apreender a dinâmica 

dos processos e das tendências da distribuição das doenças. Na epidemiologia 

são consideradas como um subtipo dos estudos ecológicos por abordarem 

áreas geográficas bem definidas e correlacionarem indicadores globais, cujos 

valores são agregados médios de incidência (Kleimbaun et al. 1982). Em outras 

palavras, além da possibilidade de espacializar a análise, estes tipos de análise 

permitem apreender a mudança nos elos envolvidos na cadeia de transmissão 

(Almeida Filho e Rouquayrol, 1990). 

Observadas sob o ângulo das ciências sociais, as séries temporais trazem 

para o centro da discussão uma das preocupações do pensamento clivado na 

                                                           
2 Freire PRN. Educação e Mudança. Editora Paz e Terra, 1970. 
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passagem do individual para o coletivo. Desde os primeiros escritos de 

Durkheim, um dos fundadores do pensamento sociológico, o tempo não é uma  

categoria vazia, mas um elemento de estruturação dos fenômenos coletivos, 

compartilhados. Segundo o autor, “a divisão em dias, semanas, meses, anos, 

etc. corresponde à periodicidade dos ritos, das festas, das cerimônias públicas. 

Um calendário exprime o ritmo da atividade coletiva, ao mesmo tempo em que 

tem a função de assegurar-lhe regularidade” (Durkheim, 1921). Um coletivo, 

aliás, marcado pelos processos da relação homem–natureza que fundaram a 

base científica da nascente sociologia a partir dos quadros conceituais da 

biologia.   

Este berço comum no positivismo lógico gerou, para além destas duas 

disciplinas, uma matriz de organização da investigação e análise que marcou 

vários campos da ciência. Utilizando definição de Brandão (2005), o positivismo 

constitui-se na explicação relacionada à experiência imediata, pura e objetiva, 

buscada no campo das práticas e sustentada pela concepção de uma 

unidade que permite a participação de todas as ciências pelo partilhamento 

dos mesmos axiomas. 

As ciências sociais têm, nesta abordagem, a possibilidade de alcançar 

uma objetividade técnica e aplicada tal como nas ciências denominadas 

biológicas e da natureza. Neste sentido, o modelo positivista resulta na análise 

dos “fatos sociais” como elementos objetivos do mundo empírico, da realidade 

mecanicamente organizada pelos sistemas econômicos e políticos. Constituiu a 

base para a análise dos fenômenos sociais, tal como proposto por Comte, para 

a nascente sociologia. 

Ao recuperar a trajetória dessa concepção, Oliveira (2002) aponta que, 

ao contrário de uma ideologia conservadora identificada com a ordem 

estabelecida, é marcada por sucessivas inversões de sinal quanto ao seu 

significado político. Retoma, sob este aspecto, a perspectiva de Löwy (1994) 

que inscreve os primeiros positivistas (Condorcet e Saint-Simon) do final do 

século XVIII como formadores de um movimento crítico da burguesia anti-

absolutista, que passou no decorrer do século XIX, com Comte e Durkheim, para 
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uma ideologia reafirmadora da ordem industrial conservadora. Foi ao 

desaparecer de cena os inimigos de direita – o pensamento clerical e o 

nacionalismo anglo-germânico – que perdeu seu caráter militante e tornou-se 

uma filosofia do establishment.  

Ainda segundo Löwy são três os axiomas desta abordagem: a sociedade 

é regida por leis naturais, invariáveis e independentes da ação humana; pode 

ser estudada pelos mesmos métodos utilizados pelas ciências da natureza. E por 

último, seu estudo deve limitar-se à observação e explicação causal dos 

fenômenos,  de forma objetiva, neutra, livre de julgamentos de valor, ideologia 

e preconceitos. São as leis fisiológicas do organismo social e de sua higiene. 

A concomitância no surgimento, a natureza coletiva dos objetos de 

ambas as ciências e um modelo de análise compartilhado pareceu facilitar um 

diálogo que, visto a certa distância, indicava vários pontos de intersecção. 

Afinal, trabalhos fundantes da epidemiologia científica como os de Snow, 

Villemmé e outros que aceitaram o desafio de movimentar-se nesta zona de 

fronteira demonstraram a associação entre o tipo de vida e a condição de 

saúde de segmentos da população. 

O distanciamento (tal como a posterior reaproximação) entre estas áreas 

ocorreu tanto pelas mudanças na concepção de saúde e doença introduzidas 

pela teoria do germe na epidemiologia como pela presença nas ciências 

sociais de outra linha de abordagem dos fenômenos. Como resume Santos 

(1998), além da perspectiva que se manteve ligada aos fundamentos 

epistemológicos de sua origem surge outra, de tradição filosófica que 

reivindicava uma especificidade na análise da sociedade. Ou, se colocado de 

forma mais ampliada, as ciências sociais são constituídas por várias vertentes, 

ligadas ao materialismo histórico, a abordagens de tradição weberiana ou a 

tratamentos teórico-metodológicos mais ecléticos (Stehr, 2000). 

 São, portanto, muitas as possibilidades de agregação das múltiplas 

ciências e saberes que compõem este campo que se denominará “área da 

saúde”. 

Ao discutir o enfraquecimento do evolucionismo biológico como 

metáfora da sociedade, Leis (2000), aponta que Marx refutou a analogia 
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organicista e criticou os reducionismos biológicos dos problemas sociais, como 

aparece na sua polêmica com Malthus. Já Weber e Pareto, que participaram 

do esforço de fundar a sociologia foram mais abertos para pensar uma 

sociedade integrada, em que a biologia, dentre outros constituintes da vida 

humana também deveriam ser considerados. 

No âmbito da epidemiologia, a primeira metade do séc. XX foi marcada 

pela busca de mecanismos biológicos ligados à presença das doenças que 

estruturaram diferentes desenhos para os estudos nesta área, desdobrados a 

partir de uma visão sistêmica das relações entre causa, efeito e risco.    

Apesar de construída a partir deste substrato, a concepção original de 

um objeto não redutível ao indivíduo se diluiu em parte da produção 

epidemiológica, transformando os resultados de seus agregados populacionais 

em fatores de risco a serem assumidos individualmente. Esta perspectiva 

positivista, que passou a ser hegemônica, levou a um grande esforço em 

modelar os vínculos entre condicionantes e agravos.  

Susser (1973) indicou as razões desta vertente da epidemiologia ao defini-

la como o estudo da distribuição e determinantes dos estados de saúde das 

populações humanas, com a finalidade de realizar a prevenção, a vigilância e 

controle, ocupando importante papel na medicina e saúde pública. É o traço 

de ligação entre os fundamentos da disciplina com o espaço onde se manifesta 

e reproduz seu objeto.  

Desta forma, no delineamento dos estudos epidemiológicos prevalecem 

aqueles com maior capacidade de identificar associações entre variáveis, os 

que formulam hipóteses causais capazes de predizer, dentro de margens de 

erro calculadas, quais tendências da situação investigada podem ser 

esperadas ou dela decorrem e, conseqüentemente, quais alternativas de 

diminuição de risco podem ser propostas.  

A possibilidade de incorporar as relações mais ampliadas e complexas e, 

neste sentido, menos preditivas, está na utilização do desenho ecológico, ponto 

de retomada da encruzilhada entre a forma de viver e o adoecimento de 

grupos de indivíduos. As pesquisas realizadas nesta abordagem são 

consideradas destituídas de densidade analítica quando comparados aos 
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modelos causais, devido à impossibilidade de produzir medidas de associação 

entre variáveis que possam expressar riscos, ou as relações entre “estímulos 

patogênicos e o desencadeamento de reações patológicas” (Gonçalves, 1990). Os 

demais modelos utilizam o arsenal estatístico para testar a validade das 

hipóteses, com o que em linguagem probabilística se denomina de “graus de 

certeza”.  

Os desenhos ecológicos ganharam novo impulso com a produção da 

denominada epidemiologia social, iniciada em torno dos anos 60, que 

antecedeu a atual discussão de inter/transdisciplinaridade. Buscavam retomar 

as concepções de origem entre sociedade e processo de saúde – doença, 

como decorrência, da crescente percepção dos limites da visão 

essencialmente microbiana e das dificuldades ou inadequação de conversão 

da organização social e política em fatores de risco. Esta reemergência se deu 

principalmente atrelada à corrente do materialismo histórico em sua versão 

estruturalista, com forte presença na década de 1970 nas ciências sociais, em 

especial na sociologia.  

A publicação do artigo de Breilh (1976) foi um dos marcos da retornada 

da crítica à formulação positivista da saúde.  Deu origem a vários trabalhos que 

se organizaram sob a denominação de determinação social da doença, 

embora muitos deles, ao centrar a visão na polaridade das classes sociais, 

retomassem o movimento pendular das análises mecanicistas. 

Nunes (1986) destacou que a entrada de cientistas sociais nas escolas 

médicas nos anos 60, decorrente da necessidade prática e não de uma 

aproximação teórica, deu-se no momento em que a medicina comunitária, 

com sua dimensão preventiva e social, necessitava incorporar profissionais que 

tinham experiência no trato com comunidades urbanas. Para o autor, além do 

caráter instrumental-metodológico desses profissionais, abria-se a perspectiva 

de dividir conhecimentos com a comunidade de forma a permitir o início de um 

processo de participação no encaminhamento de soluções para seus 

problemas.  
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A produção das ciências sociais na área da saúde e da epidemiologia 

teve avanço considerável com a criação dos cursos de pós-graduação em 

Medicina Social, a partir dos anos 80 que consolidaram, do ponto de vista 

formal, conceitos como força de trabalho, participação, mercadoria e valor na 

linguagem da saúde. 

Apesar de revigorados, os estudos ecológicos distanciaram-se da 

capacidade de responder, de forma concreta, a pergunta central de como 

compreender e diminuir os riscos de adoecimento dos diferentes grupos sociais. 

O encaminhamento desta “limitação metodológica’ passou por abordagens 

distintas. Ao discutir sua lógica, Susser (1994 a; 1994 b) resgatou as situações em 

que esta escolha é adequada e conveniente, isto é, quando a análise de 

agrupamentos é essencial para entender o efeito do grupo nos grupos e nos 

indivíduos. Refez, desta forma, a demarcação dos limites do que se generalizou 

como impropriedade deste tipo de desenho, as chamadas “falácias 

ecológicas”, sofisma cometido pela inferência de relações em nível individual a 

partir de resultados agregados.  

Outros trabalhos hierarquizam vínculos entre os vários níveis que 

perpassam o indivíduo, suas práticas de vida, seu corpo, seu espaço, tempo e o 

lugar que ocupam na sociedade. Propostas como as de Krieger (2000; 2001), 

Roux (2003 a; 2003 b) e Kawachi et al. (1997), entre outras, retomam o complexo 

dimensionamento das interações entre os fenômenos sociais e de saúde na 

dimensão coletiva, mesmo quando mantêm, muitas vezes, a visão sincrônica e 

sistêmica da realidade. 

As dificuldades de ajustar abordagens teóricas ligadas a um plano 

empírico limitado temporal e espacialmente à construção social da doença, 

estão hoje mais complexas. Os efeitos da globalização, ao colocarem os 

territórios numa linha de fuga, aumentaram a distância entre os centros de 

decisões políticas e econômicas e o cotidiano das pessoas e dos serviços de 

saúde, que são regidos por espaço e tempo de natureza local.  

Tendo em vista as assimetrias contidas nestas relações, é preciso 

cuidadosa elaboração metodológica para que o empenho de compreensão 

do ponto de vista epidemiológico dos processos preditores de doenças com a 
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participação das ciências sociais, não se constituam, ao invés de um esforço 

interdisciplinar, apenas na perda de foco de ambas. 

São certamente vários os fios que cruzam estas fronteiras e podem servir 

de apoio nessa integração, sem que se perca o conteúdo substantivo de cada 

ciência. Neste trabalho as séries temporais são utilizadas como estratégia capaz 

de indicar as características de permanência e de fluidez nos avanços e 

impasses da presença do dengue e seu controle no estado de São Paulo.  

Levar em consideração a distribuição de um fenômeno no tempo pode 

ser concebido tanto como marcador de sequências autônomas, como 

pertencente a um eixo articulado capaz de revelar, ao mesmo tempo, um 

significado particular e do conjunto de relações ao qual pertence (Kosik, 1976). 

Recriados pela historicidade, os eventos incorporam a noção de tempo e 

espaço, dadas pelo ângulo dos significados que as mudanças ocorridas no 

conjunto da sociedade imprimem ao viver. E, por ocorrerem, recriam o espaço, 

a interpretação e as formas do viver dos que o integram. 

Assumida esta última perspectiva, o estudo da série histórica do dengue 

e seu controle, norteou-se pela reconstrução das relações associativas 

presentes em cada ponto de observação.  Em termos gerais, esta abordagem 

buscou as relações, os processos e estruturas presentes no Brasil e em São Paulo 

que estivessem ligadas à realidade de cada momento.  

Segundo Bloch (1976) a história é a ciência dos homens no tempo e 

como tal, não é linear, nem ocorre em ciclos evolutivos constantes. Buscar a 

historicidade dos fatos é buscar as maneiras como os homens, organizados em 

sociedades, têm intenções, finalidades, escolhas, desejos, sonhos, contingências 

e acasos, no seu cotidiano (Cardoso et al., 2000). 

O controle do dengue em São Paulo trouxe, desde o início, a 

necessidade de colaboração da população, embora sempre atrelada à ação 

dos serviços públicos. O mosquito se aloja nas fímbrias da intimidade das casas, 

nas vasilhas, vasos e potes de pertencimento e manuseio do cotidiano. Educar 

para mudar comportamentos tem sido um alvo reiterado em todas as diferentes 

fases do combate ao Aedes aegypti. Do ponto de vista analítico, com 

resultados adversos ou de curta duração, este esforço também deveria  voltar-
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se à compreensão das relações entre vida cotidiana e processos sociais mais 

amplos.  

Segundo Domingues (2003) ”o mundo da vida – que inclui a esfera 

privada e pública – funciona como um reservatório de entendimentos e 

convencimentos”. Propor alternativas que envolvam a participação dos sujeitos 

acarreta o esforço de compreender as interações entre estes elementos, bem 

como os resultados destes planos nos indivíduos e na coletividade. 

Neste trabalho, a abordagem deste conjunto exigiu a aproximação a 

mais de um campo teórico, de forma a dilatar as possibilidades de 

compreensão das relações dentro das quais se desenvolve a ação humana e, 

em consequência, da saúde (Goffman, 1983). Estas interações implicam na 

constituição de um espaço-tempo no qual a vida cotidiana se imbrica com os 

sistemas sociais e sua dimensão histórica. 

Três elementos de contradição serviram de espinha dorsal deste estudo: 

a relação entre a diversidade sócio-urbana das cidades contemporâneas e a 

manutenção da prática homogeneizadora do controle; o papel dos serviços e 

a pretensão de que estes constituam espaços de participação popular; e o 

reconhecimento do caráter cíclico da doença, ao mesmo tempo em que cada 

ocorrência seja tomada como absoluta. 

Os casos de dengue e as ações de controle foram analisados de 1985 a 

2005, divididos em quatro períodos, 1985-1991, 1992-1995, 1996-1999 e 2000-2005. 

Compreendem: o início da reinfestação do estado e a primeira epidemia de 

maior porte em 1990/91; os anos de baixa incidência e endemização da 

doença e nova elevação em 1995; a entrada da campanha de erradicação e 

sua desarticulação em 1999 e o novo ciclo de alternância dos níveis de 

incidência a partir de 2000. 

Para viabilizar a abordagem desejada, as informações sobre a 

ocorrência de dengue e seus desdobramentos foram buscadas nas estatísticas 

oficiais reunidas pela Divisão de Zoonoses do Centro de Vigilância 

Epidemiológica Alexandre Vranjac. As informações sobre o vetor e seu controle 

provieram da Superintendência de Controle de Endemias. A pesquisa de dados 
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incorporou planos, relatórios e publicações de outras instituições de saúde e  

artigos relacionados a ocorrências da doença em várias partes do mundo, 

especialmente nas Américas. Considerou-se também trabalhos que tinham 

como objetivo compreender os avanços e limites das organizações de saúde, 

da participação popular e das políticas públicas, desde que fizessem referência 

ou associações relacionadas ao dengue ou ajudassem a esclarecer algumas 

definições adotadas no controle do mosquito. Entrevistas com dirigentes ligados 

ao Programa de Controle e à gestão da Secretaria da Saúde, bem como atas 

do Conselho Nacional e do Conselho Estadual de Saúde também compõem o 

estudo.  A nova situação das economias globalizadas e seus reflexos nas 

cidades e nos governos locais foram reconstruídos com auxílio de autores que as 

discutem por referência às políticas públicas e aos movimentos sociais. 
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4 - A Criação do Modelo de Controle 
 

A cultura ocidental trouxe a visão do tempo linear.  São os 
mosteiros que criaram os primeiros relógios, instrumentos que 
difundem a idéia de tempo linear da história que tanto é 
usado para narrar como para apagá-la, quando é 
transformada em abstração.     

                                                                                                                       

                                                          Lapouge3 

 

 

                                                             

 Foi a febre amarela que desencadeou a procura pelo papel do Aedes 

aegypti na transmissão de doenças e viabilizou formas de controlá-la. Criou, 

com seus resultados, um modelo que posteriormente foi estendido ao controle 

do dengue. 

No Brasil, em maio de 1850, a Comissão Central de Saúde Pública 

relacionou a presença da febre amarela às indigestões, supressão da 

transpiração, exposição à chuva, sereno ou umidade e especialmente à 

insolação. Também à fadiga do corpo e do espírito, contrariedades morais, 

paixões violentas, terror, etc. pareciam concorrer para o aparecimento da 

doença (Franco, 1969).  

A possível contribuição dos mosquitos para isso, retirada de observações 

esparsas, não obtinha crédito. Por outro lado, essa relação surgia sempre que a 

avaliação voltava-se ao ambiente em que ocorriam epidemias. O artigo de 

Beauperhuy publicado em 1853, na Gazeta Oficial de Cumaná, Venezuela, 

associa a transmissão na área litorânea daquele país ao fato de certos  

mosquitos alimentarem-se de restos de peixes estragados e outras matérias e 

inocularem estes “sucos sépticos” no homem. Era uma tentativa de estabelecer 

a cadeia de transmissão baseada nas condições perceptíveis no momento – 

casos próximos à orla marítima, presença de mosquitos e peixes estragados. A 

                                                           
3 Lapouge G.  Utopie et civilisations. Collection Champs. Ed Flammarion, Paris  1978. 
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limitação desta explicação para outros casos e a dificuldade de esclarecer o 

papel do vetor fez com que a teoria não fosse levada em consideração.    

Na opinião de médicos brasileiros, para a epidemia de 1849/50 

concorreram fatores ambientais, agravados pela falta de trovoadas, de chuvas 

e aumento do calor. Estas observações geraram proposta de produzir trovoadas 

artificiais e para tal deveriam ser montados acumuladores de grande 

capacidade em torno do Rio de Janeiro.   

A busca prossegue.  

Ainda em meados do século XIX e sem o desenvolvimento técnico-

científico que permitiu ao homem superar boa parte da sujeição à natureza, os 

fenômenos ambientais e climáticos mantinham-se como fonte de vários 

problemas de saúde.  Estudo da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

apontou a relação entre a diminuição das epidemias na cidade e aumento, 

após as tempestades, da camada de ozônio na atmosfera. Torres Homem 

(1866), autor de um trabalho rico em detalhes, indicava que trovoadas 

acompanhadas de chuvas de três ou quatro horas aumentavam a quantidade 

de ozônio, lavavam as camadas atmosféricas e determinavam queda da 

temperatura. Neste trabalho o autor afirmava que “está hoje demonstrado que 

para a febre amarela desenvolver-se em uma localidade qualquer, são 

necessárias certas condições topográficas, telúricas e meteorológicas”.  

Ao mesmo tempo em que se reforçavam as explicações miasmáticas 

para a propagação da doença, outra dúvida ficava presente: se era ou não 

contagiosa, celeuma que ocupou o centro das discussões e dividiu a opinião de 

médicos e pesquisadores durante vários anos.  Sem condições de definir a 

etiologia da febre amarela discutia-se sobre os mecanismos de transmissão. As 

explicações que imputavam a impossibilidade de contágio apoiavam-se na sua 

ligação com miasmas que, por sua vez, decorreriam da decomposição de 

matérias orgânicas. Ou, ao contrário, como defendia o médico e Barão de 

Petrópolis, o “príncipe dos diagnósticos”, tratava-se de uma doença 

contagiosa, cuja evidencia maior estava no seu transporte pelos navios, 

exigindo medidas de quarentena e isolamento (Franco, 1962).  
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Entre os defensores do não contágio e muito antes deste debate 

estabelecer-se no Brasil Império, estavam as autoridades sanitárias da Filadélfia, 

que, ao conviverem com a epidemia do final do século XVIII, observaram que o 

desdobramento pelas diferentes zonas urbanas não parecia seguir uma linha 

compatível com essa hipótese. 

A fase das descobertas microbianas, iniciada por Pasteur, colocou muitos 

pesquisadores na busca de agentes responsáveis pela origem das doenças. O 

brasileiro Domingos José Freire Júnior, professor da escola médica do Rio de 

Janeiro, foi o primeiro a escrever, em 1880, que a febre amarela era causada 

por um germe (Criptococcus) que, em determinadas condições, poderia se 

disseminar no ar, terra, água e alimentos. Uma vacina chegou a ser testada em 

2418 pessoas, mas a proposta de imunização em massa foi afastada antes 

mesmo de comprovar-se que pessoas inoculadas com Criptococcus haviam 

morrido (Franco, 1969). Fungos, bacilos, bactérias e alguns tipos de células 

buscados no sangue dos doentes, foram apontados como responsáveis pela 

doença por cientistas brasileiros e estrangeiros.  

Com relação à participação de mosquitos na transmissão, o professor 

Utinguassú, em 1885, apresentou à Academia Imperial de Medicina, a teoria de 

que se infectavam ao picar um doente e posteriormente contaminavam a 

água, sendo esta o meio de transmissão para outras pessoas (Franco, 1969). 

Mas foi fora do país, com Carlos Finlay, que se inicia a compreensão do 

papel do vetor. Em 1881, ele descreveu como supunha que a febre amarela 

ocorria: 

            “a existência prévia de um caso em um período determinado da  

             enfermidade, a presença de indivíduos aptos para adquiri-la e a 

             presença de um agente cuja existência fosse completamente 

             independente da enfermidade e do enfermo, porém necessária para 

             transmitir a enfermidade do indivíduo doente ao homem são” (Finlay, 

1940). Diante do baixo nível de interesse que sua hipótese despertou, o 

pesquisador neste mesmo ano iniciou em Havana uma série de observações 

guiadas pela distribuição dos casos e presença constante do vetor. Identificou 
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que o mosquito denominado Culex fasciatus, depois conhecido como 

Stegomyia fasciata e finalmente Aedes aegypti era o agente único e específico 

da doença 4.  
Durante os vinte anos seguintes e antes da definição clara do agente, 

realizaram-se inúmeras experiências com mosquitos e pessoas doentes e sadias, 

muitas delas com remuneração das “cobaias”, que confirmaram o mecanismo 

de transmissão descrito por Finlay.  

No início do século passado, novas experiências foram conduzidas 

visando definir a exclusividade da transmissão pelo vetor, mas foi em Cuba, 

naquele período sob o domínio dos Estados Unidos, que a maioria das tentativas 

se desenvolveu. Na cidade de Havana, epidemias sucessivas de febre amarela 

vitimavam a população e os soldados americanos, o que levou a Comissão de 

Saúde do exército daquele país a envolver-se com a profilaxia e estudos sobre a 

doença.  

 

O modelo de controle 

 

Uma das primeiras questões a serem equacionados pela ciência 

moderna foi a forma de produzir este tipo de conhecimento, a instituição de 

uma prática padronizada de pesquisas e experimentos que oferecessem 

critérios de validade dos resultados obtidos. Enquanto o pensamento filosófico 

dos séculos XVIII e XIX voltava-se para a constituição de um conjunto de noções 

ligadas ao ordenamento ético e moral da vida social, as ciências físicas e 

naturais engendraram formas e procedimentos de investigação que permitiam 

a exclusão das variações e contingências que envolvem objetos investigados e 

investigador.  

Nesta perspectiva, a constituição de métodos e ferramentas voltadas 

para a possibilidade de apreender verdades invariáveis no tempo e no espaço 

tornou-se fundamento e condição epistemológica para o desenvolvimento das 

                                                           
4 Cesar Pinto aponta que o mosquito teve 36 diferentes nomes, entre sua classificação por Linneu 
em 1762 até 1926, quando passou a ter a denominação   pela qual hoje é conhecido. Arthopodos 
Parasitos e Transmissores de Doenças. Lito-Tipografia Pimenta de Mello & Cia. Rio de Janeiro, 1930. 
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ciências. Dentro dela, pode-se se definir modelo como um conjunto articulado 

de instrumentos, um padrão que orienta e define condutas universais.  

As Ciências Sociais  apresentaram importante contribuição para explicar 

a variabilidade da vida social, em função do reconhecimento de diferentes 

matrizes de explicação. Na entrada do século XX, o avanço destas áreas do 

conhecimento, em especial a sociologia, atrela-se ao momento da história em 

que era clara a existência de novas forças sociais e dos impasses gerados pelas 

presenças da sociedade civil e de uma nova vida urbano - industrial.  .   

Ianni (1989) critica o uso da abordagem denominada no campo da 

saúde de modelo biomédico por “transferir ou traduzir para o campo da 

sociedade, cultura e história os procedimentos que já se haviam elaborado e 

continuavam a elaborar-se nas ciências físicas e naturais”. 

 Daí a origem, para o autor, de “perspectivas organicistas, 

evolucionistas, funcionalistas e outras, oriundas daquelas ciências e a 

necessidade de reconhecer a particularidade da história para explicar a 

realidade. Estas contribuições permitiram “ao pensamento se dar conta da 

originalidade dos fatos, acontecimentos e dilemas” e reconhecer o que é 

singular nos diferentes grupos sociais.  

Nesta perspectiva, um modelo de análise é a concepção que rege a 

lógica de organização dos fatos historicizados, isto é, ao mesmo tempo em que 

define formas de pensamento e ação, restringe o conhecimento disponível às 

causas e sentidos atribuídos ao fenômeno e aos elementos simbólicos que 

carrega. Por isso liga-se à lógica de atuação e organização de cada realidade 

social. 

Neste trabalho, ao tratar no singular o modelo de intervenção, 

pretendeu-se estabelecer a origem e a permanência de uma forma de controle 

cujas variações, ao longo do tempo, não alteraram suas características de 

uniformidade e invariância. 

A descoberta feita por Finlay em 1881, mesmo antes de ser aceita pelos 

cientistas da época, continha uma possibilidade extraordinária, captada pelo 
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major Walter Reed no Congresso Panamaricano de 1901. Reed apontou que, 

após vários ensaios de campo, “a propagação da febre amarela pode ser 

eficazmente reduzida pelos meios destinados à destruição do mosquito e à 

proteção dos enfermos contra a picada deste inseto”.  

Ainda que a causa específica da doença não estivesse esclarecida, 

estava dado o passo que definiu a construção do modelo de controle. 

No Brasil, o ritmo da ocupação do território e o desenvolvimento de 

cidades, que cresciam conforme a definição das relações coloniais, foram 

marcados pela presença de várias doenças que as transformações sócio-

demográfica tornaram endêmicas. No estado de São Paulo, as cidades do 

interior que constituíam a rota do café e o porto de Santos conviveram com o 

mesmo quadro.  

  No território paulista Emílio Ribas, do Serviço Sanitário e Adolfo Lutz, do 

Instituto Bacteriológico realizaram vários experimentos nos quais eram, ao 

mesmo tempo, pesquisadores e campo de observação, ao inocularem-se 

agentes que pudessem comprovar a transmissão da febre amarela. 

Em artigo publicado em 1901, Ribas apontava que os meios de controle 

disponíveis consistiam em evitar a presença de águas paradas nas habitações e 

seus arredores e, na impossibilidade desta conduta, indicava-se o uso de 

querosene misturado em partes iguais com alcatrão para matar as larvas 

(Franco, 1969). Diante da elevação dos casos ocorrida em Sorocaba, naquele 

ano, adotou-se além das atividades descritas, o isolamento dos pacientes dos 

mosquitos.  

Nas epidemias de São Simão (1902) e Ribeirão Preto (1903) utilizou-se de 

forma intensiva e extensiva o modelo baseado na descoberta de Finlay e no 

método de trabalho organizado por Gorgas em Cuba. Em São Simão, com 

epidemias desde o final do século XIX, Emílio Ribas nomeou uma comissão 

composta de três inspetores para trabalharem nas frentes de combate ao vetor. 

As atividades envolviam convencer a população sobre o perigo e necessidade 

de eliminar os criadouros, realizar expurgos, buscar apoio do governo municipal 

na drenagem, canalização de córregos, autorização para visitar as casas 
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fechadas e o atendimento hospitalar dos pacientes. Esta última, contrariava 

tanto os médicos como os moradores.     

Os expurgos, como se denominavam as operações de eliminação dos 

mosquitos, compunham-se de limpeza dos focos domésticos, de capinzais e 

remoção de latas e outros objetos que armazenassem água. Previa a queima 

de píretro com densidades variáveis nos domicílios onde surgiam casos e em seu 

entorno. Em algumas condições essas casas eram lavadas internamente pela 

pulverização com sublimado e creolina. 

O trabalho em São Simão envolveu também a colocação de telas em 

todas as janelas e portas da casa transformada em hospital. Como os expurgos, 

muitas vezes, obrigavam a retirada da família dos domicílios e para resolver os 

problemas daí decorrentes, foi criada a Casa do Abrigo para permanência 

temporária dos desalojados que, adicionalmente, facilitava a observação de 

novos casos. Esta medida tinha ainda as funções de isolar os pacientes dos 

mosquitos e de outras pessoas de seu convívio, já que havia mais dúvidas do 

que certezas em relação às formas de contágio.  

A única atividade deste modelo de controle não preservada ao longo 

do século XX foi o isolamento dos pacientes.  

Naqueles primeiros anos tornou-se mais claro o papel do mosquito na 

transmissão, mas o desconhecimento sobre o agente levou a que se 

misturassem cuidados com a água, as roupas e objetos e o contato com outro 

doente, diminuídos à medida que os resultados do controle do vetor reduziam 

ou eliminavam os casos.  

Dentre estes episódios, a epidemia de Ribeirão Preto dispõe de registros 

detalhados dos recursos utilizados. A campanha empregou 200 homens e 30 

carroças para eliminar o mosquito e interromper a transmissão (Franco, 1969). 

Àquela época a área urbana do município possuía aproximadamente 12 mil 

habitantes, o que resultava na relação de um trabalhador para cada 60 

habitantes e um veículo para recolher descartes a cada 400 moradores. 

Segundo o mesmo autor, em um mês, cada carroça fez cerca de quatro 

viagens por dia carregadas de lixo, contabilizando 3600 percursos.  
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Num exercício de atualizar o trabalho de 1903, a estimativa populacional 

de Ribeirão Preto para o ano de 2005, segundo Perfil Municipal da Fundação 

Seade, era de 550 480 habitantes, o que demandaria a disponibilidade para o 

trabalho de controle do Aedes aegypti de 9 175 trabalhadores e 1 376 carros. A 

inviabilidade de manter uma capacidade operacional deste porte, vai se refletir 

nos atuais planos de controle e na constatação da necessidade sempre 

crescente de recursos. 

Mas, naquele momento, os resultados do controle do mosquito 

recomendavam a aplicação deste modelo. No Rio de Janeiro, ao final de 1902, 

o então Diretor Geral de Saúde Pública, que lutava com os parcos recursos 

destinados à febre amarela, escreveu ao Ministro da Justiça e do Interior recém 

empossado:  

           “Por maior que seja o esforço dispensado para a realização de tais 

           trabalhos, eles passarão despercebidos, desde que não traduzam um 

           benefício visível; e estou, também, tolhido no desejo que é ainda um 

           dever, de agitar no ânimo público a preocupação do mosquito como 

           transmissor da moléstia, desde que, não tendo nenhuma confiança na 

           iniciativa particular numa cidade como esta, de perpétuos 

           indiferentes perpetuamente queixosos...”. 

Com Oswaldo Cruz, o diretor seguinte, o governo assumiu o compromisso 

de extinguir a febre amarela do Rio de Janeiro. A cidade foi dividida em 10 

distritos sanitários e estabeleceu-se acordo com a prefeitura para que as ações 

fossem conjuntas “sem colisão de competências e sem que os atos de um, 

durante a vigência do trabalho, pudessem ser anulados pelo outro e mantidas 

a independência de ambos quanto à subordinação hierárquica” 5.  

Esta preocupação atravessará, ao longo do tempo, as relações dos 

programas de controle com a autonomia das instâncias de governo. O pacto 

federativo em alguns momentos norteará a descentralização de 

                                                           
5 Decreto de 25 de maio de 1903. 
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responsabilidades e em outros servirá, sob a justificativa de inoperância, para 

concentrar e verticalizar as atividades. Ficam excluídas destas oscilações as 

propostas de erradicação, cujo objetivo advém do preceito de eliminação 

completa do vetor que demandam ações sincronizadas e concomitantes, 

consequentemente sob coordenação única,  

Oswaldo Cruz apresentou um plano detalhado, no qual definiu as 

atividades ligadas ao controle e as medidas administrativo-jurídicas necessárias 

à imposição legal e punitiva da ação pública.   Estabeleceram-se aí as bases da 

forte oposição com que conviveu ao longo de sua carreira. 

Como havia necessidade de esclarecer a população sobre a doença, e 

buscar cooperação para o sucesso da campanha, tiveram início as 

publicações dos Conselhos ao Povo, divulgados pela imprensa e distribuídos 

pela cidade. Representou, provavelmente, o primeiro esforço regular do uso de 

meios de comunicação para o que viria, posteriormente, denominar-se 

educação em saúde. Em linguagem supostamente adequada, ensinava as 

ações de controle ligadas à destruição de larvas e de mosquitos com a queima 

de pó da pérsia, folhas de eucalipto, fumo ou enxofre. A colaboração para a 

destruição dos mosquitos adultos está assim detalhada em um dos Conselhos ao 

Povo: 

         “Para isso, fecham-se bem as janelas do quarto em que se deseja matar  

        os mosquitos e tapa-se com papel qualquer abertura que existe,  

        deixando-se aberta somente a porta; toma-se um fogareiro, ou qualquer 

        vasilha, enche-se de brasas bem acesas e coloca-se no meio do aposento; 

        lança-se por cima o pó de pérsia, na dose de 3 colheres das de sopa,  

        para um quarto de tamanho regular e fecha-se a porta. No fim de 3 

         horas, entra-se no quarto e abrem-se as janelas, passa-se com cuidado  

        um pano úmido sobre o chão e por cima dos móveis e sacodem-se as 

         roupas da cama e as que estejam penduradas nos cabides, para assim  

         apanhar todos os mosquitos que tenham caído sufocados pela fumaça  
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        do pó da pérsia; os mosquitos apanhados serão lançados ao fogo,    

        porque a fumaça do pó da pérsia, às vezes, não os mata, eles  

         ficam apenas tontos e se não forem queimados podem voar outra vez”. 

Execução difícil, que contribuiu para consolidar a imagem da 

responsabilidade dos serviços de saúde por estas tarefas, e que pesará no apelo 

à participação dos moradores, mesmo quando a tecnologia disponível já 

permitia matar os mosquitos sem necessidade de primeiro tonteá-los e depois 

queimá-los.  

Estavam delineados os pilares com os quais se construíram os programas 

de controle/erradicação do Aedes, que permanecem até hoje – o controle 

baseado na eliminação de larvas e mosquitos adultos, a constante demanda 

por pessoal e materiais necessários ao trabalho domiciliar. Acrescente-se, ainda, 

o envolvimento de diferentes instâncias de governo, a importância da 

participação da população e o alto grau de dificuldade em obtê-la. Tudo isto 

somado à manifestação cíclica da doença, que regulará no espaço político, a 

quantidade e disponibilidade de recursos alocados na execução do trabalho. 

Do ponto de vista das ações efetivas para extinguir a febre amarela da 

capital do país, Oswaldo Cruz solicitou um diretor técnico e cinco auxiliares com 

formação médica, nove chefes de turma, 28 carpinteiros, 18 guardas de 1ª 

classe, 18 guardas de 2ª classe e vários materiais que somavam uma despesa 

de 20:000$. Além disto, apontou a necessidade de preparar uma ala do hospital 

São Sebastião para abrigar os pacientes. Para obter os recursos utilizou a 

expressão que os gestores da saúde recolocam diante do impacto de suas 

solicitações: “este aumento de despesa trará como conseqüência imediata uma 

economia enorme de vidas...”.  

Rodrigues Alves, Presidente da República e atingido na vida familiar pela 

epidemia, respondeu às solicitações, criando em abril de 1903 o Serviço de 

Profilaxia da Febre Amarela. Aumentou o quadro de funcionários com mais um 

administrador, um almoxarife, um escriturário arquivista, 25 estudantes de 

medicina, 40 chefes de turma, 18 carpinteiros e 240 serventes.  
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As ações realizadas pelo Serviço, que incluíam o início de um sistema de 

vigilância da doença, foram assim descritas por Barbosa (1909): 

            “Recebida a notificação de um caso de febre amarela, parte-se 

imediatamente, como no serviço de incêndio, um carro que estava sempre 

pronto, levando uma turma pertencente à Seção de Isolamento e 

Expurgo sob a direção de um médico, que era transportado em outro 

carro. Examinado o doente pelo médico e verificado que ele se achava 

nos três ou quatro primeiros dias da moléstia, procedia-se ato contínuo 

à sua proteção contra picada dos mosquitos por meio de um cortinado 

de filó de malha não superiores a ½ milímetro. Se a família do doente 

desejasse tratá-lo em casa e esta se prestasse a isso, preparava-se logo 

o isolamento que se obtinha assim: depois de fechadas as portas e 

janelas de vidro da casa para evitar a fuga dos mosquitos, escolhia-se 

um aposento bem arejado para nele instalar o doente. As janelas eram 

providas de telas de arame de ½ milímetro e à porta deste aposento era 

adaptado uma porta de tela e um dispositivo intitulado tambor, para 

fechamento automático. O aposento era depois desinfetado dos 

mosquitos pela fumaça de píretro e convenientemente arejado. Só então 

era colocado o paciente e podiam ser admitidos no quarto todas as 

pessoas, imunes ou não, que precisavam aproximar-se do doente... 

Quando, por algum motivo de saúde não era possível fazer a queima do 

píretro..., ficava vedada a entrada de pessoas não imunes. Depois de 

tomadas estas precauções, o resto da casa era desinfetado por meio dos 

           vapores de enxofre, procedimento que se renovava, incluindo o 

quarto do doente, depois de terminada a moléstia. Mesmo quando o 

paciente era removido para o hospital..., as casas vizinhas dentro de 
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um raio de 100 metros em torno do foco, eram também tratadas pelos 

vapores do enxofre, destruídas as larvas, suprimidas coleções de  

água  inúteis e removidos ou destruídos os recipientes que poderiam se 

converter em criadouros de mosquitos”.  

    Interessante menção à equivalência com um serviço de incêndio, uma 

vez que, ainda hoje, entre as dificuldades apontadas para planejar as 

atividades do sistema de vigilância, está a constante interrupção pelas “tarefas 

de bombeiro” a que estão sujeitas.  

                Para levar a efeito o trabalho de combate às larvas e remoção de 

criadouros, a “brigada sanitária” chegou a 2500 homens, cujo apelido de mata-

mosquitos acompanhou esses trabalhadores por muito tempo. Espalhavam-se 

por todas as ruas e praças e executavam a contínua tarefa denominada de 

arrastão - ir de casa em casa examinar todos os depósitos de água, inclusive 

calhas, eliminar os focos do mosquito, limpar valas e terrenos baldios e todos os 

espaços que pudessem ser identificados como possíveis criadouros. Em oito de 

março de 1907, um expediente de Oswaldo Cruz ao Ministro apontava: 

      “Finda hoje o prazo dentro do qual a Diretoria Geral de Saúde    

         Pública se comprometeu, perante o Governo, a extinguir no Rio de  

      Janeiro a febre amarela sob a forma endêmica... graças à vontade 

       e firmeza do Governo, a febre amarela não mais devasta a Capital 

      da República” (Franco, 1962). 

             À guisa de entender o esforço despendido na obtenção de resultados, 

o Rio de Janeiro então tinha 635 061 moradores6 e concentrava na área central 

o movimento de recém vindos estrangeiros e nacionais, os hotéis e hospedarias, 

a população mais pobre e a febre amarela (Barroso, 1922). Somente no ano de 

1906, o serviço executou a limpeza de 857 957 calhas, tinas e barris, 618 616  

lavagens de caixas de água e tanques, 1 558 212 petrolizações de ralos, bueiros,  

 

 

                                                           
6
 Annuario Estatístico do Brasil 1908-1912. Diretoria Geral de Estatística, Rio de Janeiro, v 1-3, 1916-1927. 
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etc., 2 546  viagens de carroças para retirada de latas, cacos, outros removíveis  

e 524 509 visitas domiciliares.  

Este trabalho reduziu a mortalidade por febre amarela em 73% entre 1903 

e 1907 (de 584 a 39 notificados ao serviço). Em 1909, sem registro de óbitos, 

considerou-se a doença eliminada da capital da República, feito tratado pela 

imprensa como equivalente à abolição da escravatura. A utilização deste 

modelo de intervenção se repetiu, sob o comando daquele sanitarista em 

Belém, Porto Velho e outras cidades e projetos na região amazônica como a 

construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré.   

A grandeza do trabalho fez com que se esquecesse o potencial cíclico 

que a presença do vetor oferece, e que se confirmaria, mais tarde com o 

dengue. A vitória, sempre momentânea, exige um tempo para que se 

recoloque, mais adiante, o problema da manutenção do trabalho e da 

prontidão para agir nos períodos interepidêmicos. 

Ao final dos anos 10, epidemias ocorreram em vários estados. Em 1914, 

com Oswaldo Cruz já afastado e o Serviço de Profilaxia da Febre Amarela 

reduzido e sem as brigadas sanitárias, registrou-se novamente a presença do 

mosquito no Rio de Janeiro.  A situação de crescente infestação determinou um 

acordo de trabalho conjunto entre o governo brasileiro e a Fundação 

Rockefeller que mantinha outras atividades no Brasil. Dividiram-se as 

responsabilidades e o norte (da Bahia ao Acre) ficou sob a responsabilidade da 

Divisão de Saúde Internacional daquela fundação e o sul, do Espírito Santo ao 

Rio Grande do Sul,  incluídos os estados do centro oeste sob a responsabilidade 

brasileira.  

Em 1928/29 iniciou-se nova epidemia no Rio de janeiro quando “ninguém 

mais pensava na possibilidade de retorno daquele flagelo à Capital da 

República” (Franco, 1969). A cidade com cerca de 200 mil domicílios, 

esparramava-se por uma topografia acidentada, com morros e terrenos 

ocupados desordenadamente, distanciando-se muito daquela que Oswaldo 

Cruz havia dirigido.                                                                                           
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Reiniciada a campanha, retomou-se o modelo de controle do vetor e a  

vigilância dos doentes e comunicantes. Realizaram-se contratações e 

treinamentos de chefes de turma e polícia de focos voltados à inspeção de 

calhas, caixas de água e de outros possíveis depósitos nas casas e quintais.  

Cabia a esta policia a perfuração ou remoção de latas ou outros objetos 

capazes de reter água, destruição dos focos do mosquito usando petróleo e, 

fora dos domicílios, limpeza e desobstrução de sarjetas. A estrutura montada na 

Inspetoria do Serviço de Profilaxia dividiu a área urbana em 16 Distritos, cada um 

deles com cerca de 10 Seções, que por sua vez tinham 10 turmas em média. Em 

cálculo aproximado, sem considerar as áreas com exigências maiores de a 

pessoal, a campanha envolveu cerca de dez mil e trezentos funcionários, a 

maioria de campo. Segundo estimativa do IBGE, em 1928 a capital federal tinha 

aproximadamente um milhão e trezentos mil habitantes, o que representou um 

funcionário para cada 127 moradores, o dobro do padrão utilizado em Ribeirão 

Preto vinte e poucos anos antes. E, apesar do intenso trabalho, a epidemia 

durou 17 meses e esparramou-se para o resto do estado (Secretaria da Saúde, 

1943). 

Com as mesmas características do modelo de intervenção, mas com a 

incorporação de recentes descobertas, novas ações foram experimentadas 

como colocação de peixes larvófagos em determinados depósitos de água e 

nebulizações de preparados à base de querosene ao invés do antigo sistema 

de expurgo. Os exames laboratoriais mais precisos permitiam monitorar a 

presença do vírus em contingentes populacionais maiores. Novos instrumentos 

para punção hepática e a execução sistemática de necropsias melhoraram a 

perspectiva do conhecimento da doença no Brasil.  

O maior passo dado na década de 30 foi, sem dúvida, a estabilização 

de uma vacina contra febre amarela. A parte do vírus conhecido como 17 D 

permitiu sua fabricação, a partir de 1937, pelo Instituto Oswaldo Cruz. Posteriores 

inquéritos sorológicos em vacinados, permitiram afirmar que a duração média 

da imunidade é de 10 anos.      
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 A vacina introduziu maior efetividade na prevenção da doença em 

situações específicas de risco, mas o controle do mosquito continuou como o 

principal espaço de atuação dos programas. 

O modelo centrado na biologia do vetor já havia dado muitas 

demonstrações tanto de sua capacidade em reduzir as epidemias como das 

dificuldades em mantê-las afastadas. Exemplos como o de Pernambuco, em 

que uma vila se reinfestou após 16 semanas de intenso trabalho de combate ao 

mosquito, expunham os obstáculos que o Serviço de Febre Amarela teria para 

impedir sua domiciliação. Mas foi a presença do vírus em todas as regiões do 

país que fortaleceu, rapidamente, a idéia da erradicação. 

 

A Campanha de Erradicação 

 

Próximo ao final da 2ª guerra, Soper, em publicação de 1943, ao avaliar o 

trabalho da Fundação Rockefeller no Brasil, apontou:  

       “O período de 1926-40 mostrou que campanhas anti-aegypti     

       temporárias nos principais centros não erradicavam a febre 

       amarela do Brasil, mas testemunhou o desenvolvimento de 

       métodos pelos quais pode ser erradicado o vetor doméstico, após 

       o que serviços permanentes de vigilância poderão facilmente 

       impedir a reinfestação por esta espécie”.  

  Apoiado pela Organização Panamericana de Saúde, da qual aquele 

autor fazia parte, o governo brasileiro indicou e conseguiu aprovar um 

programa continental de extermínio do mosquito (Franco, 1962). 

O Departamento Nacional de Saúde preparou-se para a erradicação do 

Aedes aegypti. Seu regulamento definia as seguintes competências: 

a- estudar e preparar planos de combate ao Aedes aegypti a serem 

executados pelos serviços de campo, visando a eliminação completa 

da espécie; 

b - apreciar pela entomologia e pela estatística a eficiência dos serviços 
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     antiestegômicos e 

            c- fiscalizar os serviços de erradicação do transmissor. 

Para tanto, foi adotada uma estratégia de trabalho que combatia o 

mosquito em todas as suas fases, da ovular até a alada, por meio de:  

1 - Combate ao ovo – responsável pela reinfestação dos denominados 

postos antilarvários, os serviços locais que mantinham atividades de controle.  

No Nordeste a grande maioria dos focos era encontrada em vasilhames de 

barro, resistentes à ação do petróleo e cujos ovos eclodiam ao contato com a 

água. Passou-se a flambar as paredes internas dos vasilhames com um pano 

previamente aceso após molhado na mistura larvicida. 

2 - Combate a larvas e ninfas – eram tratadas com a mistura de óleos 

Diesel e Fuel, nas proporções de 75% e 25% respectivamente. 

3 - Combate ao mosquito adulto – aplicação de inseticida, por meio de 

bombas aspersoras manuais, no interior das casas com focos do mosquito, e 

naquelas dentro de um raio de 100 metros do foco. Era empregado o PTQ à 

base de pirocide, teracloreto de carbono e querosene. Os ciclos de trabalho 

repetiam-se a cada 28 dias. 

A partir de 1947, o DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano) passou a ser utilizado 

no combate aos focos. Isso possibilitou a inclusão de uma nova tarefa, o 

tratamento regular perifocal, que consistia na aplicação do inseticida de ação 

residual, nas partes internas e externas de todos os depósitos com ou sem foco 

de Aedes aegypti.  

Os resultados apresentados da Campanha de Erradicação brasileira 

referem-se à cobertura de quase 100% dos municípios do país. O último foco de 

Aedes aegypti foi oficialmente extinto em 1955 e o vetor considerado 

erradicado do país em 1958, em reunião da Organização Pan-Americana de 

Saúde. 

 

   A reinfestação do Aedes aegypti: agora o perigo é dengue 

 

Apesar do isolamento do sorotipo II em Trinidad, ainda nos anos 50, 

não há registro de epidemias de dengue entre 1946 a 1963 nas Américas 
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Central e do Sul, medida do sucesso da campanha de erradicação. A 

lista dos países erradicacionistas envolveu a Argentina, Belize, Bermuda, 

Bolívia, Brasil, Ilhas Caimã, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.  

  Após todo esforço alocado na erradicação, o que resultou foi a 

eficiência do modelo, apagando sua mais forte característica: a impossibilidade 

histórica de manter e sustentar, nos moldes propostos, um trabalho continental 

ou mesmo nacional, o que concorre para o caráter cíclico da doença. 

A reinfestação e as epidemias da década de 70 são atribuídas aos erros, 

enganos e falhas dos governos ligados a “descontinuidade das ações”, jargão 

bastante utilizado para identificar este retorno, como se o controle do mosquito 

pudesse ser a única permanência estável num mundo em movimento. A 

consequência desta abordagem de buscar os culpados foi de reificar um tipo 

de controle que, uma vez retiradas condições especiais de execução, não 

consegue responder às mudanças ocorridas no espaço e na vida urbana.  

Assim, depois de uma reinfestação silenciosa, a partir dos anos 60 

eclodiram epidemias. Teixeira et al. (1996), refazem a cronologia da rápida 

expansão e apontam que, além dos países asiáticos como Tailândia, Vietnã do 

Sul, Malásia e Indonésia com registros mais sistemáticos de epidemias, 

aumentavam os casos na América Central e do Sul. Os autores relatam a 

presença, em 1963,  do DEN III, na Jamaica, Martinica, Porto Rico, Curaçau, 

Venezuela, estas duas últimas com casos hemorrágicos. Em 1965 e 1967 na 

Colômbia e Venezuela, em 1968 e 1970 em vários países do Caribe e 

novamente na Venezuela (com circulação dos sorotipos DEN II e III).  

Entre 1970 e 1980 ocorrem epidemias em Porto Rico, Colômbia, Honduras, 

Saint Thomas (DEN II e III), e em outros países do Caribe e Américas pelo DEN I, 

que inicialmente detectado na Jamaica, espalhou-se por todo o Caribe.  

Na América Latina, no início de 1978, registraram-se epidemias na 

Venezuela, Colômbia, Guiana e Suriname, prosseguindo em El Salvador, 

Guatemala e Belise, chegando ao México. Segundo a PAHO (1997) cerca de 

702 mil casos ocorreram na década e a estimativa, a partir deste número, é que 

aproximadamente cinco milhões de pessoas tiveram dengue entre 1978 e 1980. 
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Foram também registradas novas altas incidências em Porto Rico, Honduras e 

Saint Thomas.  

  A primeira epidemia confirmada de dengue hemorrágico no 

século XX ocorreu em Manila, nas Filipinas, em 1953/54, embora análises 

retrospectivas sugiram ocorrências anteriores. Após sua identificação, foi possível 

acompanhá-las em vários países do Sudeste Asiático e estabelecer um padrão 

de manifestação a cada 3 a 5 anos (Gluber et al. 1992). 

  No Brasil, a reinfestação apareceu oficialmente em 26 de julho de 67, 

quando o Departamento Nacional de Endemias Rurais confirmou a presença 

do vetor em Belém. Serufo et al. (1993), relatam que a descoberta foi acidental 

e creditam o fato às dificuldades ocorridas para execução do controle. 

Segundo os autores, um médico encontrou, em março, um mosquito 

semelhante ao Aedes Aegypti e, em junho, capturou outro. Confirmada a 

identificação em agosto, quando os técnicos chegaram a Belém, o Aedes 

estava disseminado pela cidade e em vários lugares do interior, o que sugere 

algum tempo de infestação. Um ano depois a avaliação era de que o trabalho 

tinha sido bem organizado e o índice de infestação reduzido a 0.5%. 

 Nos meses seguintes, a despeito dos esforços do Diretor Geral, cinqüenta 

técnicos e vinte desinsetizadores foram dispensados por problemas 

administrativos e falta de inseticida.  

Com a nova elevação dos índices de infestação, a OPS providenciou 

reposição, mas o serviço só se restabeleceu algum tempo depois. Duas 

toneladas do larvicida granulado foram compradas emergencialmente, porém 

só chegaram ao final de 1968, dando condições para novo recomeço. 

Entretanto apenas a partir da década de 80 que o Brasil passou a fazer 

parte da relação dos países americanos com transmissão regular de dengue.  

             Goro (1995) reuniu os vários elementos que compõem a transmissão e 

são responsáveis pelos graus de dificuldade da prevenção e controle. Realizou 

uma vasta revisão bibliográfica sobre as características do dengue e dos 

denominados fatores de risco. Relacionou fatores o clima (pluviosidade, 

temperatura, altitude), o movimento do vetor (distância de vôo, transporte de 

ovos e larvas), a densidade do mosquito (quantidade de fêmeas, taxas de 
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reprodução e de infectividade). Reuniu  também os  estudos que, até aquele 

momento, descreviam  as características do vírus e sorotipos e os “fatores 

humanos” como a transmissão domiciliar, deslocamento entre áreas endêmicas 

e não endêmicas, suscetibilidade e imunidade, urbanização e as formas 

utilizadas no controle do vetor. Embora fique indicado no seu trabalho que 

neste vasto conjunto de variáveis,  erradicar a doença significava atuar sobre 

todos estes fatores de forma intensa e permanente, não fica estabelecido 

nenhuma alternativa, para um exercício de controle com estas dimensões. 
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5 - Período 1985 a 1990. Os primeiros sintomas 
 
 

Os fatos são os fatos, como se costuma dizer, mas a apuração, 
apresentação e interpretação deles exigem conceitos que são 
resultados da abstração praticada pela consciência, a qual é 
sempre de alguém que pertence a este ou aquele grupo social e, 
portanto inevitavelmente sujeita a este condicionamento. 
                                                                                                                                 
                          
                                                                        Álvaro Vieira Pinto7                                                                             

 
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                           

 
A epidemia de dengue hemorrágico em Cuba, ocorrida logo no inicio 

da década de 80, foi uma espécie de divisor de águas para os técnicos e 

serviços da América Latina envolvidos no controle da doença. Isto se deu, não 

só pela presença de uma epidemia de elevada incidência com casos graves 

ou pela circulação concomitante de mais de um sorotipo, já que estes não 

eram fatos novos nas Américas. Apesar da elevada incidência, a diferença 

estava nos baixos níveis de letalidade ocorridos, possível pela capacidade de 

mobilização de recursos e forças sociais para a assistência aos casos e o 

controle do vetor.  

Na verdade os 500 mil casos notificados desde 1977 que lá ocorreram 

prenunciavam o que se seguiu, e possivelmente contribuíram para o 

agravamento da situação epidemiológica do dengue em várias regiões do 

Caribe, que se confirmaria rapidamente. 

Nos anos 80, cinco novos países entraram para esta estatística – Brasil, 

Bolívia, Paraguai, Equador e Peru, com perspectivas para o controle nesta nova 

reemergência, bastante diferentes da fase anterior.  

Denominada por alguns como a década perdida, foi o período em que 

se acentuou a implantação, a partir dos países centrais, dos fundamentos da 

matriz neoliberal, da qual o documento denominado Consenso de Washington 

foi sua melhor expressão.  

                                                           
7 Pinto AV. Ciência e Existência. Ed. Paz e Terra, 1979. 
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Este relatório, de 1989, consubstanciou e reuniu o pensamento dos 

centros de poder americano como as agências governamentais e financeiras e 

expoentes acadêmicos e da burocracia internacional. Apresentava a política 

econômica a ser implantada nos países periféricos, especialmente os da 

América Latina com convergência na análise das reformas necessárias para 

que saíssem do endividamento externo, da inflação e estagnação econômica 

em que se encontravam desde a metade dos anos 70. No plano 

macroeconômico, o equilíbrio viria de uma política monetária austera, obtida 

por meio de rígido ajuste fiscal, cortes nas políticas sociais e nos salários dos 

servidores públicos ao mesmo tempo em que se implementasse a reforma na 

previdência e  a política de privatizações. No plano microeconômico as 

propostas voltavam-se para a desoneração do capital, aumento da 

competitividade em um mercado desregulado e aberto, flexibilização das leis 

trabalhistas e diminuição da carga social com os trabalhadores e com os 

salários.  

Para Fiori (1996), a execução deste conjunto de ações requeria um 

desmonte do modelo anterior de organização dos países.  Conhecido como 

Pacote de Reformas Estruturais, foi paulatinamente implantado por 

concordância ou por imposição nas renegociações e empréstimos junto ao 

sistema financeiro internacional. Segundo o autor, o compacto programa 

neoliberal de reformas chegou aos países latinos, estrangulados pela falta de 

fluxo de empréstimos desde a moratória do México em 1982, por meio de 

condicionamentos comerciais, sempre bastante explícitos nas exigências de 

reorientação das políticas internas. Esta virada conservadora teve um efeito 

dominó e acelerou o já rápido processo de globalização financeira e 

despolitização da economia. 

No Brasil, a década de 80 marcou a saída do poder do regime militar 

que havia aumentado de tal forma o endividamento e a máquina pública, que 

o economista Luciano Coutinho os comparou a um “universo em expansão”.  

Neste momento de mudança no regime de governo, a diminuição do Estado, 

os cortes e ajustes monetários e fiscais ficaram, de certa forma, obscurecidos 

pela transição política que ocorria no país.   
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A manifestação popular por eleições diretas, a eleição de Tancredo 

Neves pelo Colégio Eleitoral em agosto de 1984 e sua morte em março de 1985, 

dominaram a cena nacional e a situação de desequilíbrio econômico e 

financeiro do Estado só ganhou destaque durante o governo José Sarney.   

Para contornar estes problemas, buscaram-se alternativas por meio de 

vários planos de combate à inflação e estabilização da economia. No 

comando de Dilson Funaro, foram lançados o Plano Cruzado I (nova 

denominação da moeda brasileira), associado ao congelamento de preços e 

salários e o fim da correção monetária. Foi seguido pelo Plano Cruzado II em 

1986 (que manteve o congelamento de salários e impôs forte aumento nos 

combustíveis e tarifas públicas), substituído pelo Plano Bresser em 1987, que por 

sua vez foi trocado pelo Plano Verão de Maílson da Nóbrega, que criou o 

Cruzado Novo.  

A recessão econômica, especulação financeira e a hiperinflação 

marcaram a transição para a abertura da economia brasileira aos capitais 

internacionais e a uma gestão de marcas neoliberais, que gerou reflexos em 

todos os programas de governo.   

Mas no caso da saúde, paradoxalmente, viveu-se um momento 

excepcionalmente profícuo e em direção oposta.  O desmonte do sistema 

anterior e a construção dos pilares da Reforma Sanitária e posteriormente do 

Sistema Único de Saúde foram realizados em tempo relativamente curto, 

consideradas as dimensões das mudanças. 

 As transformações concretas, que marcaram a passagem de um 

modelo fechado, centralizado e segmentado para outro de bases 

organizacionais descentralizadas, calcado na universalização, na equidade e 

na hierarquização da atenção, ocorreram em torno de 10 anos. Foi uma 

transformação realizada com curtas etapas de transição que dificultaram a 

volta à situação anterior, tão temida tendo em vista o conjunto de forças e 

interesses em disputa. A inviabilidade de manutenção da antiga estrutura, em 

função da aguda crise financeira, os problemas na arrecadação e na gestão 

dos recursos também tiveram papel importante nas profundas alterações que 

se sucederam (Teixeira et al., 1989).  
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A mudança irradiou-se a partir do centro do sistema e ao atingir o 

planejamento e a valorização estratégica da programação e gestão local, 

colaborou com a democratização dos serviços de saúde por meio da 

organização de canais institucionais de controle social. Estruturadas 

juridicamente na Constituição de 1988, as transformações do arcabouço do 

sistema de saúde brasileiro foram contemporâneas à presença de doenças 

emergentes como a epidemia de HIV/Aids e às mudanças do perfil 

epidemiológico de outras, como o dengue e a tuberculose. 

No âmbito do Ministério da Saúde, a Superintendência de Campanhas 

de Saúde Pública – Sucam constituía-se o espaço institucional tradicionalmente 

ligado ao controle de doenças transmitidas por vetores como malária e doença 

de Chagas.  Desta forma, era a instituição com expertize para desenvolver as 

ações de combate ao dengue. Com equipes de campo presentes nos estados, 

mesmo que insuficientes no caso de epidemias concomitantes, a Sucam não 

havia sofrido interferências pela discussão de descentralização, uma vez que 

ainda se mantinha estabelecida a excepcionalidade do controle destas 

doenças, cuja lógica não se aplica a limitação territorial.  Presente ainda hoje, 

esta visão baseia-se na convicção de que o outro, o território contíguo sob 

outra administração, pode não atuar de forma adequada por 

desconhecimento, desinteresse, falta de recursos ou qualquer outro motivo e 

invalidar o esforço feito até sua divisa. “O mosquito não tem fronteira”, “o 

mosquito não é municipal, estadual ou federal”, expressam com clareza a idéia 

de que as doenças transmitidas por vetores estão acima das divisões formais da 

organização política, ao mesmo tempo em que insinuam desconfiança na 

capacidade de ação de cada instância dos poderes constituídos. Fica posta, 

assim, a necessidade de uma instituição vertical que “faça o que é preciso”, 

mesmo atravessando todas as instâncias da vida federativa. 

No Estado de São Paulo, desde 1933, havia uma instituição com as 

mesmas características da Sucam. Tratando-se do maior pólo da economia 

cafeeira e posteriormente industrial, o estado mobilizava interesses e recursos 

suficientes para criar e manter uma autarquia, a Superintendência de Controle 

de Endemias – Sucen, encarregada de combater a malária, a doença de 
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Chagas e a esquistossomose, endemias rurais que o processo de expansão 

capitalista impulsionou e, em outra etapa do desenvolvimento, praticamente 

extinguiu (Matos, 2000; Silva, 1999). 

Em 1983, vinte anos após a eleição de Ademar de Barros e sob a pesada 

crise financeira advinda da situação internacional e de dívidas acumuladas 

pelas administrações anteriores, o estado tinha novamente um governador 

escolhido pelo voto. Com Franco Montoro, reiniciaram-se os exercícios da 

administração negociada e normalização institucional, posturas que se 

expandiram para a maioria dos órgãos públicos estaduais.  

Na Sucen, técnicos e dirigentes acompanhavam a situação 

epidemiológica do dengue com preocupação. Além do Pará, já tinha havido 

registro de infestação por Aedes aegypti na Bahia em 1975 e no Rio de Janeiro 

em 1977. Em 1981, na capital de Roraima, Boa Vista, confirmou-se o primeiro 

episódio de transmissão do dengue com 11 000 casos notificados, cerca de 20% 

da população (Schatzmayr, 2000).  

A reinfestação do Rio de Janeiro prenunciava condições para o 

surgimento de casos, constatada na epidemia de 1986 em Nova Iguaçu.  

A possibilidade do retorno da febre amarela urbana e a presença do 

mosquito em vários estados levaram a autarquia a discutir com o órgão federal 

a coordenação do programa no estado. Essa disposição era reflexo tanto das 

mudanças da gestão estadual como da postura técnica da Sucen, discordante 

da idéia de erradicação que circulava pela esfera federal. Documentos 

institucionais daquela época apontavam a inviabilidade deste objetivo e 

defendiam um programa estadualizado e de controle. 

Esta iniciativa marcou um movimento contrário ao que normalmente 

ocorre como resposta dos serviços públicos às demandas da sociedade, uma 

vez que a instituição se antecipou e procurou preparar-se para aquela que seria 

sua principal tarefa nos anos subseqüentes. Foi uma decisão técnico-política, 

alicerçada em avaliação do risco epidemiológico, antes mesmo que surgissem 

os casos, o que fez o discurso técnico institucional ser tomado como uma 

exagerada posição pessimista que valorizava epidemias inexistentes.  
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Embora contasse com estrutura organizada e disponibilidade para o 

trabalho, em vários momentos deste período, a negociação de recursos foi 

duplamente difícil: pela situação econômica e pela contenção de algo que, 

embora circundasse o estado, ainda não estava presente. Este embate marca 

todas as atividades ligadas à prevenção – gastar hoje recursos públicos com 

que não está acontecendo, uma abstração, cujo valor está na ausência 

posterior quem sabe já em outro governo de um evento indesejável.  

Uma das medidas iniciais da Sucen foi avaliar o programa de controle de 

Singapura, que nortearia a proposta implantada no estado. Naquele país 

(Chan, 1985), o trabalho de vigilância do vetor, que envolvia o monitoramento 

da entrada, dispersão e densidade, foi aglutinado segundo denominação 

conhecida como controle integrado, pretensamente de execução contínua. 

Paradoxalmente, em Singapura desenvolvia-se um trabalho de cunho 

erradicacionista como resposta a grave situação epidemiológica com a 

presença de dengue hemorrágico. Ilustra esta posição as características das 

informações colhidas em campo como a Taxa de Picadas ou o cálculo de 

densidade de mosquitos expresso em N° de Fêmeas/Homem/Hora.  Ou, ainda, 

pela denominação das etapas do controle em fase preparatória, de ataque e 

de consolidação, nomenclatura e sentidos inequívocos das campanhas de 

erradicação. Apesar de algumas peculiaridades, é possível reconhecer naquele 

programa o modelo de controle em uso desde início do século, repetido 

independentemente das condições sócio- econômicas de cada local. 

O primeiro Programa de Controle de Dengue e Febre Amarela do Estado 

de São Paulo, elaborado por um pesquisador da Sucen 8, data de 22 de maio 

de 1985. Antecede em cerca de dois anos as primeiras epidemias no distrito 

rural de Ribeiro do Vale, município de Guararapes (30 casos) e no município de 

Araçatuba (16 casos). Quando ocorreram, em 1987, o programa tinha uma 

razoável estruturação e um conjunto de trabalhadores de campo e técnicos  

 

 

                                                           
8  Geraldo Magela Buralli, autor e principal referência técnica da instituição para o controle de 
vetores até seu falecimento em 1991. 
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treinados em praticamente todas as administrações regionais da instituição, o 

que permitiu uma pronta resposta àquela ocorrência.  

Outro movimento inicial, vencidas as negociações de trazer o programa 

para a esfera estadual, foi realizar um inquérito sobre a situação de infestação. 

Para isto escolheu-se as áreas mais vulneráveis em função da circulação de 

pessoas e mercadorias. Nestas “portas de entrada”, a busca era de possíveis 

criadouros, iniciando pela identificação de borracharias, locais de presença 

mais provável do vetor. A norma estabelecia: esgotar a água dos pneus em 

uma bacia e estimar seu volume, coletar as larvas com auxílio de um conta-

gotas e colocá-las num frasco com álcool, escrever o número da amostra e 

colocar no tubo. Em seguida, proceder ao preenchimento do Boletim de 

Levantamento de Focos do Mosquito e fazer o envio adequado para o 

laboratório de São Paulo. Os dez municípios do interior e um bairro da capital 

que apresentaram amostras positivas corporificaram a suspeita de que o estado 

não estava imune a presença do Aedes aegypti.  

Mais tarde estas ações transformaram-se na rotina dos funcionários de 

campo que, com a prática, passaram a identificar a olho nu e com grande 

margem de acerto, as larvas de Aedes aegypti antes de serem enviadas para o 

laboratório.  

À medida que se sofisticavam e aumentavam as atividades de controle, 

o sistema de informação foi se tornando cada vez mais complexo. Sucederam-

se boletins cada vez mais longos e detalhados, preenchidos no campo e que 

chegavam até o nível central, em função do sistema verticalizado. 

O trabalho de pesquisar e eliminar larvas e alados estava principalmente 

centrado na intenção de impedir a dispersão do mosquito. Estes bloqueios, 

intensamente desenvolvidos, fazem parte da explicação do “atraso” do Estado 

de São Paulo em ter uma situação epidemiológica compatível com a de um 

centro mercantil e financeiro cercado de vários episódios epidêmicos de 

dengue. A doença só estará entre os problemas de saúde e reconhecida como 

tal na década seguinte.   

A atuação da Sucen sobre as endemias rurais já havia permitido que se 

conhecesse a história da ocupação do campo a partir de 1930, com preciosos 
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croquis de cada povoado, de cada casa e de suas transformações ao longo 

dos anos de inspeção. Os funcionários eram conhecidos e reconhecidos por 

suas atividades especializadas e foi necessário grande esforço por parte deles 

para adaptarem-se a uma nova situação de trabalho, em áreas urbanas 

densamente povoadas, complexas e em constante recriação. Perderam-se as 

antigas relações com os moradores, com suas casas e pertences, dando lugar a 

uma nova relação entre o trabalhador e seus locais de trabalho, 

irremediavelmente alterada diante da fluidez do novo espaço. 

Ao recuperar aspectos da história das cidades no Brasil, Najar e Marques 

(2000) apontam que as intervenções do poder público marcaram 

indelevelmente o espaço/território, moldando parte da vida urbana.  Segundo 

estes autores, o urbanismo moderno teve início com a engenharia sanitária de 

Saturnino de Brito e Aarão Reis, ao final do século XIX e, somente em meados de 

1930, arquitetos e geógrafos passam efetivamente a se dedicar à intervenção 

na infra-estrutura, na funcionalidade e no desenho das cidades.  

 Por desenvolver condutas ligadas à vida urbana, a saúde pública 

sempre gerou análises que tratavam da relação entre a distribuição dos 

resultados econômicos e sociais com a saúde da população. Muitos trabalhos 

com estas características foram realizados. Mas é a partir da década de 70, 

quando as metrópoles passam a expressar um novo perfil de crescimento da 

desigualdade no acesso à seguridade, ao trabalho e ao lazer, aos serviços 

sociais, que ocorre um expressivo aumento de tentativas de compreender as 

características da vida urbana e sua relação com a saúde. 

Em 1974 foram criados os conglomerados metropolitanos pela Lei 

Complementar n° 14. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas– IPEA e Instituto Brasileiro de Administração Municipal – 

IBAM (1976), apresentou a cidade do Rio de Janeiro como um núcleo 

metropolitano forte e hipertrofiado, no qual se concentravam serviços e recursos 

econômicos. Este núcleo era circundado por uma vasta periferia organizada 

em três anéis de gradiente decrescente de recursos e integração: a periferia 

imediata, intermediária e distante.  
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Nas ciências sociais, esta perspectiva desenvolveu-se em análises como 

a de Berlinck (1978), que impulsionaram a constituição da  denominada “teoria 

de marginalidade”, que marcou a institucionalização de grupos de 

planejamento urbano nas estruturas políticas brasileiras. 

 Para Najar et al. (2003) esta divisão centro – periferias, tinha intenção 

apenas descritiva, mas exerceu forte influência sobre os estudos posteriores. No 

mesmo período, pesquisa realizada em São Paulo sobre mortalidade infantil 

(Leser, 1972), e outros trabalhos sobre condições de vida e saúde, 

transformaram a teoria dos círculos concêntricos do economista sueco Gunnar 

Myrdal (1956) em modelo de análise da complexa forma capitalista de 

organização das cidades e das áreas metropolitanas.  

Nesta mesma perspectiva de círculos concêntricos, estão as análises da  

denominada urbanização extensiva. Consideram a existência de um coração 

urbano no sentido de concentração nodal de poder, acompanhado de redes 

extensivas. Estas redes são compostas por distritos industriais, comércio, serviços, 

bairros residenciais, cinturões agrícolas, áreas de lazer ou outros, com 

localizações que diferem segundo as distâncias sociais atribuídas a cada uma 

delas em relação àquele núcleo.  

Desta forma, as periferias são, em suas variadas faces, a materialização 

espacial de mecanismos de exclusão e segregação, tais como habitações 

insuficientes e de má qualidade, problemas com transporte, inexistência de 

infra-estruturas básicas, aliadas a ausência de práticas administrativas eficazes 

ou à disseminação de atendimentos de caráter assistencialista.  

 Estas carências, no entanto não são exclusivas ou se encontram nas 

fímbrias das cidades. A periferia, sob outro modelo de análise da realidade 

urbana, não é um lugar geográfico, mas uma situação infiltrada em todo tecido 

metropolitano (Paviani, 1994). Utilizando a linguagem deste autor, os 

periferizados podem estar no centro ou qualquer outro local físico da cidade, 

em função de estruturas que mantém fragmentadas as diferentes condições de 

vida nas metrópoles.  

Haesbaert (2004) considera que as cidades atuais estão envolvidas no 

processo de multi-territorialização, que implica em alto grau de mobilidade com 
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sobreposição de governanças e usos nas áreas valorizadas, não 

necessariamente contíguas, acompanhadas da precarização, exclusão e um 

processo de apartheid sócio-espacial da maioria. Grupos que são socialmente 

excluídos dos espaços de circulação de bens e serviços têm sua participação 

nas cidades marcada pela pobreza e informalidade, independente do local 

físico que ocupam na geografia urbana. 

Os processos recentes de transformação ligados à globalização 

deixaram visíveis, a partir dos anos 90, novas características e potencialidade da 

organização das cidades.  Ianni (1994) conta como as transformações histórico-

sociais recriam o mapa do mundo, instaurando outros processos, estruturas e 

formas de sociabilidade que se impõem sobre os povos e  nações. Alteram 

“coisas, gentes e idéias, gerando novas formas de soberania e hegemonia”. Dito 

de outra forma, a envergadura destas relações em nível mundial põe em relevo 

as mudanças que se dão em todos os planos: mudam desde países até cidades 

e casas, transformando a noção de espaço-tempo que rege o horizonte tanto 

de indivíduos e grupos como a forma de apropriação e reprodução de suas 

condições de vida.  

É nesta teia cruzada de interações e desintegrações que se desenham 

periferias geográficas e periferizados em vários lugares da cidade, em disputa 

pelo espaço e pela disponibilidade do calçamento, da luz elétrica, do 

saneamento, da escola e do serviço de saúde.  

Santos (1994) acrescentou: mas também há permanência, matrizes 

culturais regionais e fórmulas civilizatórias não diluíveis pela globalização que 

continuam presentes. São os padrões culturais encontráveis nas intrincadas 

relações de intercâmbio, decisões e opiniões tanto nas instituições como na 

população (Fisher, 1989). São valores e símbolos, com seus códigos específicos, 

os elementos também fundantes das relações entre os diferentes grupos que 

habitam as metrópoles, pois têm capacidade de ordenar, atribuir significados e 

construir identidades (Fleury, 1989).  

 É neste complexo espaço urbano, fragmentado por processos que 

formam um vasto mosaico de situações que são regidas por mecanismos dos 

quais só os resultados são facilmente apreendidos, que os trabalhadores da 
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Sucen vão tentar controlar o dengue utilizando um conjunto de metodologias 

datadas do início da República.  

Duas preocupações aparecem nos registros destes primeiros passos do 

controle - a incorporação de processos educativos e a realização do controle 

de forma integrada.  Estes elementos, no entanto, não trouxeram uma nova 

dimensão ao modelo de intervenção herdado da febre amarela. Ao serem 

traduzidos em ações, no primeiro caso restringiram-se ao uso dos meios de 

comunicação e à distribuição de panfletos informativos, com os mesmos 

propósitos dos antigos Conselhos ao Povo de Osvaldo Cruz. No segundo 

significaram a atualização de mecanismos químicos, físicos ou biológicos de 

controle, não disponíveis no passado.  

Em 1985 as armadilhas colocadas em locais mais vulneráveis à presença 

dos m osquitos, os “pontos estratégicos”, resultavam na seguinte avaliação:  

“a infestação apresenta-se de forma pontuada, característica de  

  infestação recente, restringindo-se ao que se sabe até o momento, a 

  algumas cidades que estão situadas nas rotas de transporte com 

  outras regiões infestadas do país...” (Sucen, 1985).  

Já no ano seguinte o trabalho voltava-se ao monitoramento da 

densidade da infestação, estimada pelo Índice de Breteau em algumas 

cidades do interior paulista. Este indicador de risco é constituído pela relação 

entre o número de recipientes com larvas sobre o número de casas pesquisadas 

X 100, isto é, relaciona a densidade do mosquito ao número de casas e, 

consequentemente, à população de uma mesma área. A instituição o adotou, 

como parâmetro por não existir um padrão definido para o dengue, utilizando o 

valor igual ou maior que 5, critério existente para febre amarela, como 

marcador de risco de epidemia.  

No segundo semestre de 1986 constatou-se a presença de Aedes 

albopictus no Vale do Paraíba provavelmente em decorrência da presença em 

cidades vizinhas do Rio de Janeiro. Essa identificação, acompanhada de outras 

em diversas áreas do estado não repercutiu no aparecimento da doença, uma 
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vez que não se comprovou entre nós sua responsabilidade em episódios de 

transmissão do dengue. 

A rapidez com que este processo se deu pôde ser acompanhada pelos 

registros sistemáticos da instituição. Em 1986, com municípios divididos em três 

tipos de prioridade, os objetivos do programa eram assim expressos: “realizar a 

vigilância dos suspeitos de febre amarela, evitar a transmissão de dengue, 

impedir a infestação domiciliar e, nas áreas onde ocorresse, reduzir a 

densidade larvária” (Sucen, 1986). A doença passa a ser de notificação 

compulsória em 15 de maio de 1986, pela Resolução nº 48 da Secretaria de 

Estado da Saúde.  

Medidas que visavam a descentralização dos serviços de saúde, 

presentes naquele período, refletiam-se na organização do trabalho da Sucen. 

Em 1989, a ata de reunião com os serviços regionais e municípios do noroeste 

do estado, registrou as dificuldades da municipalização das ações por meio de 

convênios, embora estivesse clara a necessidade do controle do Aedes fazer 

parte destas negociações numa área com 70% dos municípios com Índice de 

Breteau maior que 5.  

As primeiras tentativas de repasse das atividades voltaram-se para a 

árdua tarefa de visitar os domicílios para inspeção de utensílios presentes em 

cômodos, jardins e quintais que pudessem, por reterem água, tornarem-se locais 

de depósito de ovos do mosquito.  Mesmo quando foram efetivamente 

repassadas aos municípios, estas atividades de eliminação dos criadouros não 

mudavam de complexidade, apenas diminuíam as distâncias percorridas pelas 

equipes estaduais.  

 Apesar da busca de parceiros, são as equipes de campo da Sucen os 

grandes responsáveis pela varredura de todo espaço urbano. As cidades, 

mesmo aquelas de menor densidade demográfica, eram divididas em 

subáreas, recortadas pela lógica da otimização do deslocamento dos 

trabalhadores. Na maioria das vezes discordantes das divisões oficiais dos 

municípios, terminaram por se popularizar como os “setores da Sucen”.  



 58

A visita aos domicílios era realizada com periodicidade diferente 

conforme a classificação do município. Naqueles em Prioridade I, isto é, com 

infestação domiciliar comprovada, as casas deveriam ser visitadas 

mensalmente e as tarefas eram  retirar ou sanear todos os criadouros e orientar 

os moradores sobre a necessidade de mantê-los de forma apropriada, evitando 

as condições de criação dos mosquitos. A célere multiplicação dos focos em 

função das condições de adaptação e reprodução encontradas demonstrou, 

novamente, o baixo resultado deste apelo, sem que as análises ultrapassassem 

em muito a constatação da falta de compreensão, colaboração ou interesse 

da população com sua própria saúde.  

Por outro lado, a possibilidade cada vez maior da doença se instaurar no 

estado, levou a Instituição a realizar várias alterações no programa, dando 

maior peso e adequação às ações e, com isso, tornando o controle cada vez 

mais uma questão pública, na direção contrária ao discurso de 

responsabilização dos moradores.  

Em 1987, a Diretoria de Combate a Vetores, área de coordenação das 

atividades da autarquia, elaborou ofício circular que redefinia a classificação 

dos municípios em Prioridade I. Ao tratar das chamadas “medidas educativas”, 

recomendava a utilização dos meios de comunicação de massa, o reforço 

junto às escolas e a uniformização dos conteúdos de recomendações 

condizentes com a visão do problema (Sucen, 1987).  

No ano seguinte o gabinete da Superintendência (Sucen, 1988) ao 

dimensionar o crescimento do trabalho sem o aumento da capacidade 

operacional, demonstrava o prejuízo dos outros programas e indicava duas 

necessidades. A curto prazo, restabelecer a capacidade operacional da Sucen 

por meio da contratação de equipes de campo e de recursos para 

investimentos em viaturas, equipamentos e máquinas. A médio prazo, avançar 

no repasse para os municípios das atividades de orientação e saneamento do 

ambiente doméstico, além da divulgação das atividades junto aos serviços de 

saúde. Esta última certamente de operacionalização mais fácil, em função do 

processo de descentralização em andamento e da possibilidade de inserir nos 



 59

convênios de municipalização, voltados à assistência médica,  ações de 

divulgação sobre o vetor. 

O monitoramento de risco medido pelo Índice de Breteau demonstrou 

que entre 1986 e 1990, apesar da manutenção regular das atividades de 

controle, houve não só o aumento de municípios com Aedes aegypti, mas 

também de seu volume por unidade pesquisada (tabela 2 e Figuras 1 a 5). 

 Nota-se que o número de municípios com infestação domiciliar 

quintuplicou em quatro anos e a densidade, considerados os valores acima de 

5, passou de 63% em 1986 para 72% em 1990. 

 A variação mensal dos índices foi elevada tanto em função de situações 

que exigiam maior regularidade e extensão das medidas de controle quanto 

pela complexidade dos fatores que envolvem a vida urbana e a presença do 

mosquito. Como a amplitude das variações mensais interferia no uso de médias, 

optou-se por tomar o mês de maior valor no ano para o registro nos mapas do 

risco de epidemias. 
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Tabela 2 -  Número de municípios segundo valor do Índice de Breteau.  

Estado de São Paulo, 1986 -1990. 

 
 
 

 

Fonte: Sucen. 
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Mapa 1: Índices de Breteau por Município – Estado de São Paulo - 1986
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Mapa 2: Índices de Breteau por Município – Estado de  São Paulo - 1987
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Mapa 3: Índices de Breteau por Município – Estado de São Paulo - 1988
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Mapa 4: Índices de Breteau por Município– Estado de São Paulo - 1989
 

Fonte: SUCEN 
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Mapa 5: Índices de Breteau por Município – Estado de São Paulo - 1990
 

Fonte: SUCEN 
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    Nos mapas apresentados, observa-se que esta situação de risco não 

estava uniformemente distribuído pelo estado. Alguns municípios, 

especialmente da região oeste, apresentavam resultados de infestação altos e 

de forma prolongada, formando os pólos futuros de uma endemização que 

ainda não estava no horizonte, uma vez que a instituição trabalhava com a 

idéia de conseguir reverter a infestação.  

Os mapas 6 e 7 ilustram a ocorrência de dengue em dois momentos: 

1987 circunscrito a dois municípios (Araçatuba e Guararapes) e com poucos 

casos, o que fez com que parecesse não constituir-se em um “problema de 

saúde” e 1990 que marca o início da transmissão anual da doença tornando-se 

parte da rotina nos meses de temperatura elevada de algumas regiões do 

estado.  

 

 

 

 

 

 

 



 65

Mapa 6: Munic ípios com Dengue – Estado de São Paulo - 1987
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Mapa 7: Municípios com Dengue- Estado de São Paulo - 1990  

Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 
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No início de 1990, o Programa de Controle dos Vetores de Febre Amarela 

e Dengue do Estado de São Paulo, tinha acabado de sofrer mais algumas 

reformulações, e indicava como objetivo geral evitar a transmissão de dengue 

e febre amarela. Os objetivos específicos eram, a curto prazo, controlar a 

densidade do Aedes aegypti e do Aedes albopictus nos municípios com 

infestação domiciliar evitando a transmissão das duas doenças e mantendo 

índices de Breteau próximos a zero. A médio prazo pretendia-se diminuir a 

dispersão dos mosquitos, impedindo a domiciliação em áreas não infestadas.  

Estes objetivos evidenciam o afinco ao trabalho e a confiança na 

perspectiva de impedir a instalação e manutenção da doença, ao mesmo 

tempo em que a realidade dava demonstrações inequívocas do notável ajuste 

que ocorria entre a manutenção do mosquito e a vida nas cidades.  

À medida que aumentava a área infestada sem o aumento dos recursos, 

ficavam mais presentes nos documentos institucionais os planos emergenciais 

para manter e ampliar o trabalho e a ênfase na participação dos municípios no 

controle. No início de 1989, na vigência do Sistema Unificado e Descentralizado 

de Saúde – SUDS 9, a Sucen apresentou um Plano de Ação com a proposta de 

municipalizar, tanto a orientação da população como a eliminação ou 

tratamento de criadouros. Estava previsto aos municípios o controle de 

cemitérios, bebedouros públicos de animais, fontes luminosas, poças d’água, 

alagados e brejos, córregos e lagoas, bocas de lobo, reservatórios de 

distribuição de água e da coleta de lixo.  

A descentralização destas ações, embora constasse de documentos e 

discussões, vivia o início de uma relação de circularidade que se prolongaria 

nas etapas seguintes. Sua necessidade era evidente mas, ao mesmo tempo, 

diluía-se no aumento da presença do nível estadual, mesmo quando, já na 

vigência do SUS, a municipalização passou a ser o elemento básico da 

organização do sistema de saúde.  

      Em 1990, Fernando Collor de Mello, eleito presidente pelo voto diretoapós 29  

                                                           
9 Decreto n° 94657 de 20 de julho de 1987 que previa transferência de recursos aos estados e 
municípios que criassem conselhos e elaborassem planos  de saúde e o fechamento dos escritórios 
regionais do INAMPS. 
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anos, iniciou o governo com a inflação perto dos 2 000%. Na véspera de sua 

posse, solicitou ao governo Sarney a decretação de feriado bancário que criou 

especulações a respeito das medidas que viriam. Empossado, o governo 

anunciou seu plano econômico, o Brasil Novo: o retorno do cruzeiro como 

unidade monetária em substituição ao cruzado novo, vigente desde o ano 

anterior. O cruzeiro voltaria a circular em março de 1990, em sua terceira versão, 

como moeda corrente nacional por um curto espaço de tempo. As outras 

medidas econômicas incluíam o confisco dos depósitos bancários superiores a 

cinqüenta mil cruzeiros por um prazo de dezoito meses para reduzir a 

quantidade de moeda em circulação, alteração no cálculo da correção 

monetária e das aplicações financeiras. A redução da máquina administrativa 

com a extinção ou fusão de ministérios e órgãos públicos, demissão de 

funcionários e o congelamento de preços e salários, eram  medidas presentes 

no receituário do mercado internacional que passam a ser implementadas. O 

plano econômico, apesar dos evidentes riscos que continha, foi aprovado pelo 

Congresso Nacional em poucos dias. Outras medidas como a abertura da 

economia brasileira ao mercado externo, o início do Programa Nacional de 

Desestatização (cujo marco inicial foi a venda de empresas siderúrgicas) e a 

modernização do parque industrial, logo perderiam o impacto ante o 

recrudescimento da crise econômica. Collor foi afastado da presidência da 

República em 2 de outubro de 1992, mas a desregulamentação econômica 

iniciada em seu governo serviu como paradigma para muitas das medidas 

adotadas nos anos seguintes.  

A crise econômica que encerra esta fase em análise atingiu todas as 

esferas de governo. No estado de São Paulo, com o governador Orestes 

Quércia (1987-1990) a Secretaria da Saúde, apesar das trocas de secretário, 

esteve praticamente voltada para as mudanças na organização do sistema de 

saúde exigidas pela implantação do SUS. Na Sucen, houve também 

alternâncias constantes, mas o agravamento da situação da infestação e 

epidemias em estados vizinhos e no resto do país permitiu a aprovação de dois 

planos emergenciais de reforço orçamentário para aumentar a capacidade 

resolutiva do serviço.  
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Nos dias 5 e 6 de outubro de 1990 realizou-se em São Paulo o 1° Simpósio 

Estadual sobre o Controle de Febre Amarela e Dengue. O relatório final registrou 

a preocupação dos participantes com a situação crítica da infestação no 

estado, com a presença do dengue de forma regular em outros e com a 

entrada do DEN II no Rio de Janeiro, cujos primeiros casos hemorrágicos 

indicavam a alta prevalência de indivíduos sensibilizados pelo sorotipo I.  

Os vetos presidenciais à Lei Orgânica da Saúde que vinham ocorrendo e 

inviabilizavam a liberação de recursos por meio de critérios técnicos, motivaram 

uma moção de repúdio. Entre as recomendações destacava-se a de 

“incorporar aspectos da urbanização, das condições de moradia e saneamento 

das cidades e das condições gerais de vida da população no equacionamento 

do problema da infestação”.  

Formulação comum nas propostas que reconhecem as ligações entre 

saúde, doença e formas de viver, mas que permaneciam neste plano formal e 

abstrato, elaborado de maneira distanciada da atuação técnico – operativa e 

sem perspectiva de incorporação no restrito campo dos serviços de saúde.  O 

documento faz, também, propostas para a vigilância epidemiológica do 

dengue como agilização de identificação de suspeitos, treinamento e 

capacitação dos serviços para a nova situação epidemiológica, mudanças no 

sistema e fluxos de informação e da divulgação. Neste último, o propósito era 

tornar as mensagens mais claras e compreensíveis para permitir a participação 

da população no controle. 

 Logo após o simpósio, no dia 28 de novembro, foram confirmados 14 casos de dengue na região 

de Ribeirão Preto.  Ao encerrar o ano haviam sido notificados      2 818, dos quais 88 não continham a 

identificação do local de transmissão, embora a investigação indicasse para a autoctonia. Vários municípios 

próximos também registraram transmissão, mas Ribeirão Preto concentrou cerca de 75% dos casos e, como 

algumas outras cidades o coeficiente de incidência neste curto espaço de tempo, ficou acima de 100 por 100 

mil habitantes (Tabela 3). 
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Tabela 3 –  Casos e coeficientes de dengue  por município.   

                   Estado de São Paulo nov./dez. 1990 

 

 

MUNICÍPIOS 
 

  CASOS       COEFICIENTE * 

Araçatuba  1   0.65 

Araraquara  1   0.64 

Barretos  3   3.87 

Barrinha  1   5.59 

Bauru  1   0.37 

Brodosqui  1   6.94 

Franca  1   0.44 

Guará            11  82.41 

Igarapava  5  26.89 

Jaboticabal  2    3.66 

Jardinópolis            81 370.6 

Miguelópolis           42 435.1 

Mogi Mirim  1    1.75 

Olímpia          286 804.5 

Orlândia  3    8.94 

Pitangueiras  1    4.76 

Pontal            10  51.12 

Ribeirão Preto          245 495.9 

São Joaquim da Barra  1   2.96 

Serrana           10 455.9 

Sertãozinho           22 27.03 

Severinia 1 10.69 

Município ignorado            88  
      
* por 100 mil habitantes 

           Fonte: Divisão de Zoonoses/CVE 
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 Buralli (1991) em relatório interno sobre a epidemia em curso apontou:    

            “... a despeito dos esforços dos técnicos, observou-se progressivamente o 

            aumento dos níveis de infestação por Aedes aegypti e não faltaram  

            previsões, baseadas neste aumentos, de que cedo ou tarde a epidemia  

           de dengue viria. Paradoxalmente o ano de 1990 experimentou ligeira  

           queda destes níveis, que não sabemos se foi real. E a epidemia teve seu 

            início“.   

 No mesmo relatório, tocando numa questão que nortearia grande parte 

das demandas da instituição, prossegue:  

           “A questão dos recursos humanos e materiais é óbvia. Sempre  

           trabalhamos aquém das expectativas, mas o dimensionamento de 

           recursos depende da estratégia do programa. E neste sentido sempre 

           estivemos aquém do necessário. Quando se consegue recursos para 

           evitar a dispersão, a situação já é de alta infestação e assim por 

           diante. O risco disto é entrarmos num círculo vicioso onde fica parecendo 

           que osrecursos humanos nunca nos bastam, conforme o Ministro da 

           Saúde falou recentemente do caso do Rio de janeiro. Então temos que 

            analisar o que vem ocorrendo”. 
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6 - Período de 1991 a 1995. O modelo tradicional e a doença clássica  

 

                                  Só ao compreender, de fato, o que se olha, é que se vê. 

                                                                         

                                                                                            Heinz von Foerster 10  

 

 

  No início deste período, com a persistência da epidemia houve uma 

rápida adequação das ações e fluxos de informação entre os serviços envolvidos 

no sistema de vigilância do estado de São Paulo. Esta  estrutura é composta pela 

Divisão de Zoonoses e Doenças Transmitidas por Artrópodes do Centro de 

Vigilância Epidemiológica Alexandre Vranjac, órgão responsável por normatizar, 

acompanhar e analisar os dados relacionados a estas doenças; pela Divisão de 

Virologia do Instituto Adolfo Lutz, encarregada de todos os procedimentos 

relacionados à  padronização de técnicas e diagnóstico laboratorial; pela Sucen, 

executora das ações de vigilância e controle dos vetores e pelos órgãos regionais 

de cada instituição que trabalham de forma integrada com os níveis centrais. 

Apesar dos entraves administrativos, distintos em cada instituição, os técnicos 

destas áreas têm longa tradição de trabalho conjunto, facilitado pelo fato de 

pertencerem aos quadros especializados e estáveis do funcionalismo. Inúmeros 

treinamentos, reuniões e encontros técnicos desenvolveram o reconhecimento 

mútuo das pessoas e das atuações de cada órgão. Juntaram-se a este sistema, 

com ações e avaliação do trabalho, as equipes dos municípios atingidos. 

Na última semana de 1990, a transmissão havia sido constatada em 10 

municípios vizinhos a Ribeirão Preto. Em junho de 1991, final da epidemia, eram 58 

as cidades atingidas, cerca de 15% dos 384 que tinham infestação domiciliar 

(Sucen, 1991). Se considerado o total dos municípios do estado, 8.2% notificaram 

casos de dengue, alguns com distribuição  em todo município e outros restritos a 

alguns bairros (Tabela 4).  

 

                                                           
10 Foerster  H.  In: Arendt RJJ. Construtivismo ou Construcionismo? Contribuições deste debate para a 
Psicologia Social. Estudos de Psicologia Social  2003; 8 (1): 5-13. 
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Tabela 4 – Número de suspeitos e casos de dengue na região de Ribeirão Preto, 

                   segundo mês de confirmação.  Estado de São Paulo, novembro de  

                   1990 a junho de 1991 

 

 

 MÊS 
 

 N° SUSPEITOS  N° CASOS 

Novembro/90 
 

        484   127 

Dezembro 
 

       6 888  2 989 

Janeiro/91 
 

       6 239  2 363 

Fevereiro 
 

       2 686     671 

Março 
 

      1 351     383 

Abril 
 

         776     190 

Maio 
 

         188        26 

Junho 
 

         113          8 

Julho 
 

          45         - 

Agosto 
 

         108         - 

TOTAL 
 

     18 878    6 757 

     

             Fonte: Divisão de Zoonoses/ CVE 
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O coeficiente de incidência variou de 9.8 em 1990  para 11.6 por 100 mil 

habitantes em 1991. Com base em inquéritos sorológicos posteriores é possível 

afirmar que este resultado deve estar subestimado (Figueiredo, 1995).  

No mesmo  período também ocorriam epidemias em Alagoas, Ceará, Rio 

de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Tocantins, o que gerava aumento do risco de 

transmissão nos demais estados. Segundo a OPAS (2002) esta situação decorria 

de razões que iam desde “uma urbanização acelerada que conduziu a 

deficiências nos serviços de abastecimento água e limpeza até as mudanças 

climáticas como aquecimento do planeta”. Estes elementos são, certamente, 

partícipes do processo de instalação e manutenção do quadro epidemiológico 

do dengue em vários países, mas tem sua origem ligada ao trajeto adotado pelo 

desenvolvimento capitalista  e não por escolhas que pudessem definir, como por 

exemplo, implementar uma política de substituição das importações e 

industrialização nos anos 50 e, ao mesmo tempo, imprimir um ritmo lento e 

uniforme à urbanização. 

No afã de interromper a transmissão, agregaram-se às equipes de campo 

da regional de Ribeirão Preto, várias outras, compostas por educadores, 

supervisores e técnicos do nível central. Foram enviados, à medida que o trabalho 

se ampliava para os municípios vizinhos, carros, equipamentos portáteis para 

aplicação de inseticida nos domicílios e máquinas pesadas  de Ultra Baixo 

Volume – UBV para nebulização ambiental sobre veículos entre outros.  

Formas de alojar e alimentar este novo contingente populacional, de 

guardar materiais e gerenciar os problemas decorrentes do trabalho precisaram 

ser adotadas. Apesar de todo esforço logístico, inúmeras dificuldades ocorreram 

uma vez que, além da situação se assemelhar a uma batalha, parte do combate 

também se dava no interior das casas. 

Esta ação ostensiva propiciou o fortalecimento da dupla mensagem sobre 

a responsabilidade do controle. De um lado o forte apelo à participação e de 

outro a presença maciça dos serviços. Esta é uma situação que se repete ao 

longo da história das doenças de transmissão vetorial,   que acabou por reforçar  
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a idéia de que as ações devem ser  realizadas por funcionários públicos, 

independente de serem ligados ao nível federal, estadual ou municipal. 

                  Do ponto de vista institucional, entretanto, delineava-se com clareza 

cada vez maior a inviabilidade de manter uma quantidade de esforços 

necessários à preservação de resultados permanentes, realidade vivida em outros 

países e geradora de um padrão de manifestação da doença. Esta 

compreensão ao invés de conduzir os técnicos para a reflexão sobre os limites de 

operar com um modelo fixo em espaços urbanos híbridos e em constante 

mudança, os manteve na busca incessante por mais recursos. Isto não se alterou 

nem diante da flagrante contradição com a autonomia dos municípios, já que o 

que foi disponibilizado era a mesma matriz de intervenção. Santos (1996), ao 

abordar em outro contexto esta questão, a descreveu como a "manutenção da 

análise dos processos de transformação social do fim do século XX com recurso 

e quadros conceituais desenvolvidos no século XIX e adequados aos processos 

sociais então em curso".  

                     Acrescente-se o fato das cidades serem vistas como um pano de fundo 

do controle, diferenciadas pelo tamanho e pelo fracionamento necessário para o 

rendimento das equipes. Mesmo distintas entre si, na maioria das vezes, eram 

vistas como elementos em relativo equilíbrio e permanência, que se reproduziam 

de forma mais ou menos homogênea. Surgiam apenas marginalmente nas 

avaliações e com frequência relacionadas aos traçados de ruas,  precariedade 

das habitações e do saneamento ambiental. Este tipo de compreensão 

contribuía para a dificuldade de pensar de forma crítica o distanciamento entre 

o modelo de atuação e a realidade. 

A experiência e o aprendizado proporcionados pelo controle da epidemia 

podem ser constatados em relatórios técnicos e publicações do período. 

Começam a ser, também, mais freqüentes registros sobre os limites da 

capacidade operacional que, naquele momento, começava a entrar no 

horizonte próximo.  

Em Ribeirão Preto a epidemia acelerou a integração estado - prefeitura e 

a ênfase na necessidade de aumentar as atividades educativas e a participação 



 75

popular, ambas no sentido de preencher o espaço do controle doméstico. Nos 

meses que durou a transmissão e nos subseqüentes, praticamente todas as ações 

conhecidas e disponíveis foram utilizadas. Passos et al.(1998) descrevem a busca 

de participação por meio de trabalhos com escolares, feiras de ciência, uso do 

rádio com programas que sorteavam casas para serem visitadas e 

eventualmente premiadas. Foram feitas inserções na programação regional da 

TV, liberação de linhas telefônicas específicas para a população notificar a 

presença do vetor e solicitar a retirado de lixo, envio regular de cartas aos 

estabelecimentos comerciais, criação de um semáforo com a cor da situação de 

infestação do vetor no local, entre outras formas de divulgação.  

Em oito meses, este conjunto de medidas, associadas ao controle 

executado pelas equipes de campo, com uso intensivo de inseticida ambiental e 

domiciliar, levou ao declínio da incidência da doença na região.  

A sensação de vitória com o fim da transmissão, mesmo com o 

esgotamento do serviço, gerou a idéia que se instalara, de forma permanente, 

uma “cultura sanitária” na população. Atingida pela doença e pelo impacto das 

medidas de controle, esperava-se que a participação se tornasse efetiva, 

afastando a hipótese de retorno de outras epidemias. O reconhecimento dos 

técnicos sobre a presença de suscetíveis ao mesmo sorotipo (DEN 1) e a 

probabilidade de entrada de outros sorotipos tornou-se, naquele momento, mais 

discursivo do que real. 

Esta exaustão pós-epidemia, com tantos esforços mobilizados, aliada ao 

sentimento de eliminação do problema pode ser observada em outras regiões do 

mundo em que o dengue se constitui um problema de saúde. No sudeste 

asiático, que convive com a forma hemorrágica desde 1958, nos períodos inter-

epidêmicos, mesmo muito breves em algumas situações, não  se consegue 

manter a mesma prontidão para mudar hábitos e estratégias de controle 

(Barbazan et al., 2002).  

 Nos anos em análise, a participação pretendida voltava-se para o repasse 

aos moradores de condutas para eliminar larvas no dia-a-dia e colaborar com 

ações como arrastões e mutirões. Essas atividades relacionavam-se à retirada 

programada de objetos inservíveis e de difícil descarte, uma limpeza de quadras 
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e bairros, que diferiam entre si pela maior ou menor colaboração de funcionários 

na retirada de dentro das casas. 

Em relação às ações individuais, esperava–se que cada morador se 

ajustasse ao “agir técnico” já traduzido em regras de conduta, especialmente nas 

situações epidêmicas cujo sentido era “estimular a participação da população 

nas medidas de controle preconizadas” (Sucen, 1992). A indicação era executar 

o que estava normatizado pelo programa para toda sorte de recipiente 

doméstico que fossem ou pudessem ser criadouros como vasos, latas, garrafas, 

pneus, objetos plásticos descartáveis como copos, potes e outros.  Uma das 

instruções era:   

           “colocar areia grossa nos pratos de apoio de vasos, emborcar garrafas,  

guardar pneus em local coberto, não deixar objetos descartáveis em local  

que possa acumular água, manter bem tampada caixa ou outros  

recipientes com água”.  

Em várias regiões do estado, principalmente na região de Ribeirão Preto, 

constatada a pouca adesão à colocação de areia nos vasos e sua importância 

no agravamento da infestação, incorporou-se  este procedimento às visitas 

domiciliares. Comprar e carregar areia para as residências durou poucos meses 

em função das reclamações feitas pela associação dos funcionários (tendo em 

vista as dificuldades adicionais ao trabalho) e dos moradores (em função da 

sujeira que provocava nas casas). Tratava-se, mais uma vez, de assumir toda 

execução do modelo e manter o discurso sobre a necessidade e falta de 

colaboração da população diante do problema. 

 A participação e seus significados, um dos elementos mais complexos da 

perspectiva de ampliação do programa, foram mais bem considerados no último 

período deste trabalho em função do crescente papel que assumiu nos discursos 

institucionais. O estimulo à substituição das tarefas públicas pelo exercício 

individualizado faz parte do amplo espectro de questões ligadas aos processos 

de mudança no conjunto da sociedade e no comportamento dos sujeitos.  
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A amplitude e complexidade do desafio a ser enfrentado pode ser 

observado em relatório da Divisão de Orientação Técnica (1993) da Sucen. 

Voltada à pesquisa e análise do trabalho da instituição, esta área registrava a 

passagem de 9 municípios infestados em 1985 para 357 ao final de 1991. Em 12 de 

setembro  desse ano, um novo Plano de Emergência foi apresentado, com a 

intenção de aumento  do controle nos meses de verão de 1992, que se 

aproximava.  

O plano previa recursos para atividades desenvolvidas nos  municípios 

infestados (Prioridade 1)  para contratação de pessoal, viaturas, inseticida e 

equipamentos de proteção individual. O valor requerido para a autarquia girava 

em torno de R$14 milhões  e, no caso de não haver repasse aos municípios, R$18 

milhões. 

Apesar de não conseguir a aprovação integral de nenhuma das 

alternativas, especialmente os valores para a Sucen, vários municípios receberam 

parte dos recursos por meio de convênios. Isto permitiu alguma reorganização de 

atividades e, a partir daí, repasses com certa regularidade. Para isto, 

indiscutivelmente, colaborou o fato da doença não ser uma abstração dos 

técnicos da área.  

No campo político a eleição de um governador  (1991-1995), cuja vitória 

esteve associada à tradição municipalista do antecessor, aumentou a disposição 

em responder as pressões por aumento dos convênios, especialmente as que 

provinham da base aliada, para equacionar as novas responsabilidades e entre 

elas, o “problema do dengue”.  

Iniciava-se de forma mais consistente, o processo de municipalização do 

controle do mosquito que, pela trajetória, assemelhava-se ao então recente tipo 

de abertura política, lenta e gradual para que se tornasse segura, na ótica de 

quem deliberava sobre ela. Nestes municípios, para garantir uma execução 

adequada, a Sucen monitorava os indicadores entomológicos e mantinha 

constante participação na realização das tarefas consideradas mais complexas 

e/ou suprindo as eventuais falhas nas atividades mais simples.  

O avanço da municipalização tornou mais explícita a ambiguidade entre 

o discurso propiciado pela inquestionável autonomia do poder local e a busca 
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pela presença  da intervenção estadual, que acomodava os dois lados: dos 

municípios que, diante das dificuldades de manter as ações preconizadas, 

buscavam o trabalho especializado do estado e de outro a Sucen que se 

mantinha  no  papel institucional e jurídico de executor, em caráter 

complementar ou suplementar, definição suficientemente ampla para conciliar 

vários interesses.  

No mês de outubro de 1992, com nova revisão do Programa de Controle 

do Dengue e da Febre Amarela mudou a classificação de risco dos municípios 

em função da rápida expansão da infestação domiciliar. Passaram a ser 

arrolados em Prioridade I aqueles que além de apresentarem infestação, tivessem 

registro de casos autóctones. A mudança não alterou as características das 

atividades propostas como o casa-a-casa, que deveria ser realizado: “em todos 

os imóveis da área urbana e aglomerados rurais, de 3 em 3 meses, incluindo 

obrigatoriamente, orientações aos moradores e medidas de controle mecânico 

e/ou químico” (Sucen, 1992). 

  Outro documento interno elaborado em dezembro do mesmo ano, 

intitulado Diagnóstico da Situação com Vistas ao Controle Integrado e Manejo 

Ambiental, apesar do título retomava o receituário conhecido: 

           “as medidas de controle das espécies vetoras consistem em atividades   

            educativas com vistas à redução de criadouros, aplicação de medidas de 

           imposição legal em estabelecimentos, pesquisa casa-a-casa, arrastão, 

           tratamento peri-focal de ponto estratégicos e nebulização. A estas 

           somam-se outras ações de saneamento básico que podem ser de grande 

           importância para a redução dos níveis de infestação ...”.  

Ao abordar os arrastões, atividade freqüente na entrada da estação 

quente, o documento constatava,  

           “... se por um lado a atividade de arrastão consiste em importante 

           estratégia de controle do Aedes, questiona-se a sua eficiência, uma vez 

           que os recipientes inservíveis coletados das casas estarão sendo  



 79

           dispostos em lixões não adequados que além de não diminuir a  

           infestação, pode ocasionar outros problemas de saúde pública...”.  

Diante de problemas deste porte, que colocavam em dúvida o trabalho 

que se desenvolvia e exigiriam movimentos mais amplos de mudança, o 

documento não ultrapassava a constatação de ser “extremamente oportuna a 

discussão dos aspectos aqui apontados com a participação de todas as 

instituições envolvidas...”.  

Raras e curtas foram as experiências, como a do período 1993/94, em que 

os municípios puderam apresentar projetos de controle que não necessariamente 

precisavam seguir o formato do programa estadual. A autarquia aumentou os 

recursos e direcionou-os para repasse às administrações municipais que 

apresentassem projetos envolvendo meninos de rua, idosos, desempregados, 

donas de casa ou outros segmentos que pudessem mobilizar. Este processo 

viabilizou exemplos de novas possibilidades, mas sua brevidade não permitiu uma 

avaliação adequada dos resultados obtidos.  

No âmbito federal, o contexto de crise internacional e as políticas internas 

de reajuste econômico, levaram à medidas restritivas em relação aos gastos na 

saúde. Estudo realizado pelo IPEA-IPLAN, com base no valor médio do dólar em 

1992, indica que houve um decréscimo do gasto federal per capita de R$ 80,37 

em 1989 para R$ 44,11 em 1992. Essa expressiva redução foi apenas em parte 

compensada pelo aumento das despesas municipais nesse setor, uma vez que, 

segundo a mesma fonte, os recursos federais no período respondiam por cerca 

de 74% do total do gasto público com saúde. 

Durante esta gestão, a secretaria estadual voltou-se para a reorganização 

de sua estrutura no sentido de acompanhar de forma mais regionalizada o 

processo de descentralização. Presente desde 1987 entre as recomendações do 

Banco Mundial para disciplinar o sistema de saúde nos países em 

desenvolvimento, a descentralização ganhou força constitucional e 

convergência com vários outros Interesses internos, que incluíam os órgãos 

governamentais e o movimento sanitarista (Akin et al., 1995). 
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Na  política econômica nacional, entre 1993-1995, ocorreram novas 

mudanças. Ao final do governo Itamar Franco foi lançado novo plano de 

estabilização, acompanhada de outra troca de moeda, que levou à presidência 

seu condutor, Fernando Henrique Cardoso.  

 O novo programa, que tinha como objetivo conter a inflação e introduzir o 

equilíbrio fiscal, deixou municípios e estados sem contarem mais com a erosão 

inflacionária para redução das contas. Por outro lado, a falta de liquidez dos 

bancos estaduais e as altas taxas de juros cobrados sobre as dívidas que 

mantinham, tornaram estas instâncias mais vulneráveis às pressões do governo 

federal. 

Para Médice (1995), estes interesses somavam-se em função da 

possibilidade de redução dos gastos com saúde, pela diminuição de 

responsabilização dos governos centrais com ações e custeio da assistência, pelo 

interesse dos movimentos sociais e governos locais em responder por suas 

necessidades específicas, pela busca de alternativas de gestão que 

minimizassem o poder e corporativismo dos sindicatos mais atuantes e pela 

flexibilização nas relações e no consumo de serviços, tornando-as mais 

adequadas a cada condição local. 

Ao tomar a definição de federalismo segundo Arretche (1999), isto é, como 

o processo pelo qual a autoridade é distribuída e redistribuída, pode-se 

compreender o processo de descentralização como o de uma transferência 

líquida de autoridade, expandindo áreas de responsabilidade. Para Samuels 

(2004), até 1994 ocorreu um federalismo predatório, observando a relação entre 

o governo federal e os estaduais. Segundo esta autora, os  

           “estados e municípios se aproveitavam da dificuldade ou relutância do  

           governo federal em controlar as finanças dos Executivos subfederais. E 

           os ônus desse federalismo predatório atingiram proporções alarmantes: 

          os gastos públicos e a prática dos governos estaduais de transferir as 

          dívidas decorrentes para a União contribuíram para a incapacidade de 

           sucessivos presidentes de conter o déficit fiscal global do país e domar a 
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           inflação. Despesas deficitárias em todas as esferas de governo foram as 

           principais causas da instabilidade macroeconômica anterior à introdução 

          do Plano Real”.  

A 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, voltou-se 

especialmente às questões ligadas ao processo de gestão das políticas 

municipais de saúde. No ano seguinte, foi editada a Norma Operacional Básica, 

NOB 93, que regulamentou a  descentralização por meio de critérios de 

transferência de recursos. Voltada à assistência médica e sem contemplar as 

atividades de vigilância e controle de vetores, não impediu que houvesse 

avanços na municipalização da parte do controle ligada às visitas domiciliares. 

Para tanto, a tarefa de treinar funcionários das prefeituras no modelo de atuação 

executado pela Sucen se tornaria quase rotineira, em função da rotatividade 

daqueles servidores.   

 Almeida & Carneiro (2003) em trabalho voltado ao papel do poder local, 

apontam que por mais de meio século os municípios foram os locais de frustração 

ou perversão dos projetos democráticos graças à dominação oligárquica que 

gerava práticas clientelistas e reforçava a desigualdade de oportunidades. Uma 

mudança radical na forma de organização da política local consolidou-se na 

Constituição de 1988, bojo da reforma do Estado, garantindo a esta instância 

novo padrão de autonomia nos âmbitos político, administrativo, legislativo e 

financeiro. Junto a esta valorização ocorreu a mudança no papel de liderança 

dos governadores (Abrucio, 1994).  

Este processo foi delineado por transferência de poder de forma orgânica, 

com mecanismos que viabilizavam repasses baseados em critérios pactuados, 

evitando o que Rodden (2005) apontou como um dos problemas de 

interpretação da descentralização: pressupor constante e homogênea a relação 

de todas as instâncias políticas com a sociedade. 

Em São Paulo outra variável que interferiu na efetiva implantação de um 

planejamento e fixação de metas para a descentralização, foi a troca constante 

de gestores. A Secretaria da Saúde teve cinco titulares entre 1990 e 1995, e a 

Sucen quatro superintendentes.  
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Em relação ao dengue, repetiram-se os pedidos de recursos com respostas 

sempre aquém da solicitação. Contribuiu para isso o baixo número de casos 

entre 1992 e 1994, embora fossem constantes em alguns municípios, marcando o 

processo de endemização que se daria nestas regiões.  

A expressão da doença no território paulista entre 1991 a 1995 pode ser 

observada na tabela 5 e mapas de 8 a 12.  
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Tabela 5 – Casos de dengue Brasil e casos e taxa de incidência no Estado de São  

                   Paulo, 1990-1995. 

 

 

  
ANO 

 
 

      NÚMERO DE CASOS 
 

BRASIL             SÃO PAULO 

INCIDÊNCIA EM           
SÃO PAULO * 

1990 
 

40 279                      2 732    9.87 

1991 
 

104 399                      3 075  11.65 

1992  
 

1 696                          42     0.1 

1993 
 

7 374                        610      1.9 

1994 
 

56 691                          666      2.0 

1995 
 

137 308                      6  048     18.0 

                           
          * por 100 000 mil                  

   
  Fonte: Ministério da Saúde/Divisão de Zoonoses - CVE           
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1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

Mapa 8: Municípios com Dengue – Estado de São Paulo - 1991  

                        Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 

 

 

  

1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

Mapa 9: Municípios com Dengue – Estado de São Paulo - 1992  

             Fonte: Divisão Zoonoses/CVE  
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1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

Mapa 10: Municípios com Dengue – Estado de São Paulo - 1993  

                 Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 

 

 

           

1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

Mapa 11: Municípios com Dengue – Estado de São Paulo  - 1994
 

                            Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 
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Mapa 12: Municípios com Dengue – Estado de São Paulo  - 1995

1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

 

         Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 
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No que diz respeito a endemização, observa-se no mapa 13  o tempo de 

transmissão, isto é,  a permanência da doença na parte centro-oeste do estado, 

que trará repercussões no seu enfrentamento.  

Confirmando as dificuldades relacionadas à exigüidade dos recursos, a 

manutenção do  modelo de intervenção estabelecido apresentava problemas 

relacionados ao elevado custo operacional, especialmente os ligados a 

contratação de pessoal.  

A OPS (1996) divulgou dados sobre os valores gastos pelos países 

americanos apenas no ano anterior, alguns deles, como o Brasil, em momento de 

epidemia (Tabela 6). A flutuação dos valores refere-se às diferenças de incidência 

da doença e à capacidade de gasto de cada país naquele ano. 

Segundo a visão da então dirigente do Departamento de Controle de 

Vetores, área responsável pelas atividades de campo da autarquia, entre de 92 e 

94 as baixas incidências registradas relacionavam-se a uma ação eficaz e 

oportuna sobre o risco de transmissão.  Em entrevista 2 indicava:  

“do ponto de vista técnico, em relação a consolidar um trabalho  

 permanente de controle do vetor, envolvendo os municípios... a gente tinha 

 conseguido chegar a uma estratégia satisfatória e que respondia 

 rapidamente ao nosso objetivo de interromper ou abaixar de uma forma 

 bastante importante a transmissão. E isso explicava a pequena 

 ocorrência de casos nesse período. Era dessa forma que a gente 

 analisava”. 

Avaliava-se, também, o aumento de casos em cerca de dez vezes em 

1995, deixando claro o excesso de confiança depositado no trabalho, já que 

alem dos problemas de ordem operacional no controle do vetor, estavam 

presentes os aumentos sucessivos da área infestada e a circulação de outros 

sorotipos no Brasil.  

 

                                                           
11 Carmem Moreno Glasser – entrevista realizada em 5 de outubro de 2001. 
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1 ANO

2 ANOS

3 ANOS

4 ANOS

5 ANOS

Mapa 13: Anos de transmissão por município – Estado de São Paulo – 1987 a 1995  

   Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 
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Tabela 6 – Gasto com atividades de controle de dengue em países selecionados, 

                     1995 

  

      PAÍSES  GASTOS (US$) 

 

México     3 000 000 

Belize          90 000 

Costa Rica     1 500 000 

El Salvador     1 000 000 

Guatemala     2 100 000 

Honduras     1 000 000 

Nicarágua       500 000 

Panamá     1 294 000  

Cuba   20 884 658 

 Rep. Dominicana        231 000 

Porto Rico     1 159 342 

Argentina     5 950 000 

Bolívia        250 000 

Brasil   58 591 825 

Chile          12 000 

Colômbia     3 610 490 

Equador     1 034 483 

Paraguai        185 000 

Peru        200 000 

Uruguai          10 000 

TOTAL 103 825 798 

                        

                       Fonte OPS, 1996 
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De outro lado, o esforço da Sucen, traduzido no elevado número de 

tratamento dos pontos estratégicos e de visitas domiciliares, provavelmente 

dificultou que a avaliação se voltasse para a incapacidade de obter respostas 

semelhantes a de 100 anos antes.   

Expresso em números, o trabalho indicava, além da maciça presença do 

estado, a difícil negociação para, constantemente, ampliar o número de 

funcionários tanto estaduais como municipais. 

Neste contexto, a discussão interna para contornar estas limitações 

centrava-se em dois pilares – a participação dos níveis locais no controle, cuja 

responsabilidade precisava ser melhor equacionada e seu financiamento, cuja 

escassez atingia todas as esferas de governo. No limite esta abordagem, indicava 

que no momento em que os recursos estivessem disponíveis, ocorreria a 

municipalização das ações e colaboração dos moradores, encerrando os 

problemas com o dengue. Esta associação perfeita, embora desejada por todos 

para a maioria dos técnicos era,  reconhecidamente, uma idealização. 

 A diretora do Departamento de Controle de Vetores, na entrevista citada, 

avaliou o processo internos nos anos de 1993 e 1994, como:  

“o período em que a gente ficava dividindo atividades achando isto pode  

passar para o município, isto não pode. Tínhamos dificuldades para 

 discutir a hierarquização das ações... Então foi uma fase  interessante, a  

Sucen tinha sempre aqueles que eram mais avançados e os que eram  

mais resistentes, que achavam que poderia se perder controle de  

tudo... mas a barreira mais importante, não era a postura do corpo  

técnico... a principal barreira era mesmo a questão do financiamento 

e enquanto isso não chegava, buscou-se os planos de emergência............”.”.”.”. 
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As tabelas 7 e 8 quantificam as atividades desenvolvidas, a primeira no 

controle do vetor e a segunda na vigilância entomológica.  

Ao comparar 1995 com os anos anteriores, observa-se um aumento no 

tratamento dos pontos estratégicos (cerca de 40%) e na destruição ou 

tratamento de criadouros realizadas no trabalho casa-a-casa (30%). Estes 

aumentos concentraram-se no segundo semestre, em resposta à elevação do 

número de casos. 

Os dados referentes ao acompanhamento da densidade e distribuição do 

vetor diminuem em 1995, em conseqüência  do deslocamento das ações para 

reduzir a população de mosquitos 

Preocupações ambientais surgiram após o uso intensivo de inseticidas nos 

diferentes momentos de elevação de casos e no controle doméstico. 

Abordagens ecossistêmicas tornam-se mais abundantes na literatura, 

relacionadas principalmente à defesa do meio ambiente, tema que havia 

entrado na agenda de grupos internacionais organizados. Esta perspectiva 

começou ficar mais presente, em especial nas revisões dos critérios para o uso de 

produtos químicos. Tratava-se de buscar equilíbrio entre fatores biológicos, sociais, 

culturais e políticos que, se obtidos, tornariam possíveis a retroalimentação e 

preservação do ecossistema (Walner-Toews, 2001).  

Desta forma, uma perspectiva crítica ao programa não se deu em relação 

ao modelo de intervenção, mas aos aspectos que poderiam ser alterados por 

mecanismos menos agressivos à fauna, flora, moradores e trabalhadores de 

campo. São desta linha as propostas que versam sobre o uso de pó de café, 

vinagre, sal, inseticidas biológicos, produtos naturais e alternativos que começam 

a ser veiculados como tentativas para contornar a agressão ambiental sem tocar 

na questão central  –  a manutenção das mesmas ações, apenas com outros 

produtos. 
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Tabela 7 – Número de imóveis visitados segundo atividade de controle.  

                       Estado de São Paulo, 1992 a 1995. 

 

ATIVIDADE 
 

    1992     1993      1994     1995 

Tratamento de Pontos 
Estratégicos 

     22 873     19 619    12 912     17 971 

 
Casa-a-casa 
 

 
5 117 149 

 
4 278 133 

 
2 718 097 

 
  3 473 999 

 
Arrastão 
 

 
1789 663 

 
1492 424 

 
 1 096 452  

 
1 222 899 

 
 TOTAL      
                                  

 
6 929 685 

 
5 790 176 

 
3 827 461 

 
4 714 869 
 

                  

            Fonte: Sucen 

 

 

 

Tabela 8 – Número de imóveis visitados segundo atividade de vigilância      

         entomológica. Estado de São Paulo, 1992 a 1995. 

 

ATIVIDADE 
 

    1992 
 

  1993    1994    1995 

Pesquisa de Ponto Estratégico 
 

 99 000  80 000  81 000  80 000 

Delimitação de foco 
 

139 000 115 000  80 000   47 000 

Avaliação de densidade larvária 
 

592 000 1 366 000 1 283 000 659 000 

TOTAL 
 

 830 000 1 561 000 1 444 000 786 000 

                       

        Fonte: Sucen 

  

 

     



 93

Do ponto de vista epidemiológico, o quadro nacional mostrava epidemias 

pelo sorotipo II com riscos de casos hemorrágicos em alguns estados (tabela 9). A 

situação era mais grave no Rio de Janeiro e Mato Grosso, que registravam  

circulação de dois sorotipos. Deve-se considerar a situação de vários estados sem  

informações completas sobre a transmissão que se iniciava. 

 A resposta do Ministério da Saúde a esta situação não diferiu, em 

essência, daquela apresentada pelo governo paulista. Lançou e maio de 1995 o 

Plano Nacional de Intensificação das Ações do Controle de Dengue. O 

documento apontava a intenção de superar os pontos de estrangulamento até 

então encontrados e alcançar o propósito de estabelecer, inclusive, o controle 

da febre amarela silvestre.  
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Tabela 9 – Casos notificados de dengue segundo municípios e  sorotipo em  

                   estados com transmissão, 1995*. 

 

ESTADO 
 

 N° MUNICÍPIOS N° CASOS SOROTIPO 

Rio de Janeiro            18   2 273                                       DEN I DEN II 
 

Mato Grosso  
 

             6  1 130 DEN I DEN II 

Mato Grosso Sul               8  1 554  --- 
 

Goiás 
 

           14  1 571  DEN I 

Tocantins ** 
 

            11       47   DEN I 

São Paulo ** 
 

           25            695 DEN I 

Bahia 
 

            10      326  DEN II 

Piauí 
 

              1      106 ----- 

Maranhão ** 
 

              1          7  DEN II 

Ceará 
 

              1                                         1      -----
- 

Rio G.Norte 
 

              1  -----  ------- 

Pernambuco ** 
 

              1         22         -------
-  

Alagoas 
 

              4           4  ------- 

Paraná ** 
 

              2           7      ----       

Minas Gerais ** 
 

              2         30  DEN II 

 TOTAL 
 

          105  10 736  

              
*dados até a 7ª semana epidemiológica 
 ** casos confirmados laboratorialmente 

 
 Fonte: Ministério da Saúde 
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O plano respeitava a decisão continental pelo controle e apresentava 

ações por nível de abrangência. Havia menção a situações gerais como 

melhoria do saneamento e indicações para situações mais específicas – para o 

comércio de ferro velho e borracharias obrigatoriedade da armazenagem, regras 

para ambiente doméstico, mudanças de práticas de tratamentos químicos dos 

focos domiciliares e no ambiente. Para a Fundação Nacional de Saúde – FNS, 

sucessora da Sucam, entre as estratégias definidas estavam “informar e 

estabelecer responsabilidades, definir a participação e fortalecer a consciência  

individual e coletiva.  

Um dos propósitos era: 

         ” sensibilizar os formadores de opinião para a importância da  

          comunicação/educação no combate ao dengue e do público em geral, com  

          ênfase na responsabilidade social e resgate da cidadania... numa  

          perspectiva de uma participação consciente” (Ministério, 1995).  

            Esta formulação, bastante frequente, transformava a participação em 

etapa do programa, uma possibilidade de cidadania, um título a ser obtido pelo 

cumprimento consciente de tarefas ali contidas. 

Propunha, também, o uso mais intensivo das campanhas publicitárias, 

promoção de eventos, envolvimento de professores e alunos, envio de mala 

direta com pedido de participação, elaboração de materiais de divulgação e 

outras. Constava deste plano a organização do dia 22 de novembro, o primeiro 

Dia D de Combate ao Dengue. Buscava-se a “mobilização de recursos técnicos, 

políticos, humanos, operacionais e financeiros”, uma vez que “tem se mostrado 

insuficiente para fazer frente a estas ocorrências...”. Entre as formas de colaborar 

com a superação do problema estava à criação deste dia D,  expediente  que 

se repetiu  pelos anos seguintes com mais ou menos importância. Para o Ministério 

da Saúde a tônica era reforçar “o arsenal de medidas disponíveis para controle 

pelas instituições de saúde. “mobilização de recursos técnicos, políticos, 

humanos, operacionais e financeiros”.  
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Em 1995, juntamente com a mudança no governo federal, assumia o 

governo estadual Mário Covas. Na esfera econômica, iniciava-se a consolidação 

da estabilização da moeda e da inflação, baseadas na restrição de créditos e 

manutenção de pesada carga fiscal e de juros.  Estava em curso uma 

renegociação da dívida externa e a adesão aos preceitos e exigências das 

novas regras internacionais como o estabelecimento de um programa de 

privatização que se desenvolveria ao longo do período.  

O recém empossado Secretario  da Saúde de São Paulo, ao se defrontar 

com o Plano de Intensificação federal e com o aumento substantivo da 

transmissão de dengue, após 3 anos de baixa incidência,  expressou a 

necessidade de maior empenho no controle, já que os resultados deixavam 

evidente a insuficiência do trabalho.  

 Em entrevista12, Dr. José da Silva Guedes afirmava que “... assistimos a 

introdução da dengue no Estado, cada vez com mais casos, cada vez com mais 

cidades e se aproximando da área mais densamente povoada.” A referência era 

ao início da transmissão em Campinas, que transpunha a “barreira” da área 

central e oeste do estado. Atingida a primeira cidade de grande porte, temia-se 

pela proximidade com municípios da Grande São Paulo, onde, 

reconhecidamente, não se conseguiria conter o avanço dos casos com os 

recursos disponíveis.  

As cidades deixavam de ser o pano de fundo e, pela heterogeneidade de 

condições, passaram a se constituir em uma das dificuldades do controle do 

vetor.  

Com a entrada de novo Ministro da Saúde, o plano recém proposto foi 

analisado como bom tecnicamente, mas insuficiente do ponto de vista da 

“mobilização da comunidade”.  Levada ao Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

esta perspectiva gerou a criação de uma Comissão Técnica encarregada de 

pensar um “ajuste” para um programa que tivesse “forte componente  

______________ 

12 Secretário da Saúde do Estado de São Paulo de 1995 a 2002. Entrevista realizada em 16 de 

outubro de 2001   
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internacional e como principal estratégia a mobilização popular” (CNS, 1995).  

              A  saída encontrada foi a erradicação do vetor. 

Os assuntos discutidos no CNS que necessitam de adesão nacional, 

normalmente voltam várias vezes ao plenário para discussão. Neste caso, que 

envolvia assumir a mudança do Plano de Intensificação, ainda não totalmente 

implantado, para o de erradicação, contou com rapidez incomum apesar da 

dimensão das questões envolvidas, como demonstram as atas do CNS.  

 Na reunião de outubro (CNS, out/1995), os membros foram informados 

sobre um seminário a ser promovido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

– Abrasco e pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical – SBMT, com a 

participação da “comunidade científica, grupos sociais e instituições 

formadoras de opinião” para discutir o proposto. Em paralelo, o I Congresso de 

Secretários Municipais de Saúde das Américas, também promoveu discussões 

sobre uma estratégia de erradicação continental.  Corroborando com a idéia de 

uma agenda já traçada, outro informe da ata apresentava a Resolução 38 do 

Conselho Diretor da OPS, que criara um grupo técnico para estudar a viabilidade 

de um plano em nível continental.  

Estes eventos decorreram dos movimentos do Ministério da Saúde em 

tornar a idéia da erradicação uma alternativa técnico-política para responder, 

com uma velocidade que nenhum controle alcançaria, a esta doença de 

grande visibilidade. Na mesma reunião, CNS discutiu formas de manter o apoio 

externo e, no plano interno, de mobilizar a força política dos secretários estaduais 

e municipais por meio de seus conselhos, CONASS e CONASEMS.  

O Dia D tornou-se estratégico, uma ponta de lança para a situação – 

oferecer uma resposta à preocupação nacional com o dengue que repercutiria 

em todos os municípios brasileiros.  

O Ministério, em conjunto com representantes da OPS, definiu alguns 

passos a serem dados: criação de grupos com epidemiologistas, entomologistas e 

representantes da Fundação Nacional de Saúde e da Flora Tropical, uma 

empresa cuja presença neste fórum não ficou esclarecida, para elaborar um 
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projeto que contivesse os custos do novo programa, a ser apresentado ao 

Ministro ainda no mês de outubro.  

Na última reunião do ano (CNS, dez/1995), apresentou-se o andamento do 

ainda denominado Plano de Intensificação de Ações de Controle do Dengue. 

Chama a atenção o fato de que todas as iniciativas mencionadas giravam em 

torno de uma “preparação para ação” sem nenhum registro de atividade 

efetivamente de controle. No relatório apresentado ao CNS constavam 14 itens 

desdobrados a partir de três objetivos maiores: elaboração de material 

educativo, mobilização de recursos para o Dia D e divulgação do evento. Previa-

se elaboração de roteiros orientadores para escolas e meios de comunicação, 

documentos dirigidos ao COSEMS e CONASS, assessoria a outros órgãos para 

engajá-los, envolvimento de organizações não governamentais, atividades 

educativas com o pessoal de campo e monitores.  

O Ministério indicava ter duas estratégias, uma implantada e outra, a 

erradicação, a ser viabilizada, e  com rapidez transformou a primeira em etapa 

da segunda. 

Um seminário de nome Plano de Erradicação do Aedes aegypti: Um 

Desafio para as Américas foi realizado ao final de 1995 com importantes e 

diversificados setores de representação política e acadêmica. A discussão 

proposta encaminhada era tão híbrida como o momento: deveria-se erradicar e 

intensificar as ações de controle.  

Iniciava–se o processo de dar forma e consistência técnica à decisão 

política de, mais uma vez, erradicar o Aedes aegypti do Brasil.    
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7 - Período de 1996 a 1999.  A re-erradicação. 

 

                                                             Nada do que é humano me é estranho. 

                                                                                                   Marx13 

 

O ano de 1996 iniciou com a proclamação, pela Assembléia Geral da 

ONU como o Ano Internacional para a Erradicação da Pobreza. Os países 

deveriam discutir e empreender esforços concentrados em programas e soluções 

planetárias para eliminá-la. 

No Brasil, a erradicação que tomou conta do cenário da saúde e 

rapidamente ampliou seu arco de aceitação, foi a do Aedes aegypti, delineada 

desde o ano anterior apesar das restrições orçamentárias caminharem no sentido 

contrário dos programas sociais.  

Na agenda do governo, a prioridade continuava a ser a reforma do 

Estado e para recodificação das relações entre o setor público e privado, 

conduzida por Bresser Pereira no Ministério da Administração. Segundo Diniz 

(1999), um dos efeitos da globalização na administração pública, em resposta à 

meta de eficácia governamental, foi o paradigma tecnocrático de maximização 

da autonomia do círculo restrito que controla as decisões,  

“que se impôs em nome da maior eficiência tanto no enfrentamento de 

  situações emergenciais, como as crises, quanto na ação mais rotineira de  

 execução da agenda das reformas. A ênfase no poder decisório dos altos  

 escalões burocráticos e a crença na infabilidade do saber técnico,  

 traduziram-se no reforço do chamado núcleo duro do estado, acentuando  

 o dovórcio com a política. Esta seria crescentemente percebida como fonte  

 de distorções e irracionalidade ou ainda de práticas predatórias... 

 A meta de neutralizar a política para preservar a racionalidade  

... 

                                                           
13 Frase que Marx teria assumido, para sua filha Jenny, como sua máxima preferida. In: Novelli PG. A sala de aula 
como espaço de comunicação: reflexões em torno do tema. Interface  1997; 1: 43-50. 
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burocrática tornou-se preponderante. 

Estava presente a dualidade entre uma retórica do Estado mínimo que 

reduzia suas dimensões, ao lado de uma prática que dava ao Executivo, além da 

concentração do poder decisório, um elevado aumento de elites técnicas, 

formuladoras de políticas de grande amplitude, sem  submissão a mecanismos de 

controle. 

Em função da crise econômica, o Ministério da Saúde iniciou uma busca 

de fontes alternativas para financiar suas ações no sentido de superar as 

dificuldades ligadas ao comprometimento dos recursos provenientes dos impostos 

já existentes e evitar o impacto negativo de mais aumentos na carga tributária.   

Durante a gestão de Itamar Franco, em 1993, havia sido criado o Imposto 

Provisório sobre Movimentação Financeira – IPMF, uma cobrança de 0,25% de 

alíquota sobre todas as movimentações bancárias exceto negociação de ações 

na Bolsa, saques de aposentadorias, seguro-desemprego, salários e transferências 

entre contas correntes de mesma titularidade. O imposto durou de janeiro a 

dezembro de 1994 quando, conforme previsto, foi extinto.  

Esta alternativa foi retomada dois anos depois com a intenção de 

direcionar a arrecadação para sua esfera. Negociada no Congresso foi 

aprovada a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF em 

24 de outubro de 1996, passando a vigorar a partir de 23 de janeiro de 1977. Esta 

alternativa foi retomada dois anos depois pelo o Ministério da Saúde com 

alíquota de 0.2%. Pela legislação vigente14 a totalidade da arrecadação 

destinava-se exclusivamente ao Fundo Nacional de Saúde.

                                                           
14 Lei número 9 31, artigo 18 de 26 de setembro de1996 

  Quando entrou em vigor, as mudanças no Ministério da Saúde tinham 

levado Carlos Albuquerque a responder pela pasta. 

Nesta mesma época e no sentido de avançar na organização do sistema, 

foi discutida e editada a NOB 96, que previa a manutenção de direitos até então 

alcançados e avançava no processo de descentralização para equacionar 

problemas operacionais já evidentes. O sistema de transferência de recursos e os 
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instrumentos para pagamento dos serviços foram ampliados incluindo as 

imunizações, os procedimentos odontológicos, o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde – PACS e as ações de vigilância epidemiológica, nas 

quais seria inserido o controle de vetores.  Esta resolução ampliou o espaço de 

negociação com os municípios sobre a inspeção e controle do Aedes aegypti, 

uma vez que a inexistência de mecanismos e canais de repasse era uma das 

alegadas barreiras à municipalização. 

Apesar de sua evidente inadequação institucional, para uma atividade 

programática o Ministro definiu o Conselho como instância estratégica de 

coordenação da campanha pela adesão e defesa ali obtidas, além da 

possibilidade de rápida propagação da idéia pelos múltiplos grupos presentes.   

Para dar forma e encaminhamento à decisão de erradicar o mosquito, já 

no início de 1996 a Coordenação Geral do CNS enviou um expediente a diversos 

órgãos ligados à pesquisa e ao controle do dengue. Solicitava a participação de 

profissionais nos grupos de trabalho criados com a finalidade de elaborar 

documentos que permitissem a entrada na fase preparatória da erradicação 

naquele ano e de ataque em 1997. A divisão dos grupos não seguia uma lógica 

de articulação entre as partes, uma vez que separava a discussão do desenho 

do modelo,  epidemiologia, organização de serviços e divisões programáticas, 

exames laboratoriais, operações de campo, entomologia, vigilância e sistema de 

informação, legislação, recursos humanos e saneamento.  Os grupos deveriam 

compor um programa cujos elementos norteadores estavam nas Diretrizes 

Técnico-Políticas para Construção de um Projeto de Erradicação do Aedes 

aegypti no Brasil (CNS, jan/1996). No mesmo documento informava-se sobre o 

andamento dos trabalhos da Comissão Técnica encarregada de configurar a 

proposta a partir dos resultados de um evento realizado com a comunidade 

científica. Neste, havia se chegado ao consenso de que “a erradicação era 

possível, embora muitos problemas devessem ser contornados”.  

 O mesmo expediente acrescenta:  

           “Nestas circunstâncias, o Senhor Ministro da Saúde decidiu solicitar à 

          Comissão Técnica do CNS que trabalhasse no detalhamento da proposta  
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          de erradicação,     procurando identificar os obstáculos a transpor, as  

           ações necessárias ao preparo do país para iniciar fase de ataque de um  

              programa desta magnitude e estabelecer uma estimativa dos custos, para poder  

              incluí-los, se for o caso, no orçamento regular do Ministério e das secretarias  

             estaduais e municipais de saúde”.  

Justificava-se esse encaminhamento em virtude  de se aguardar a vinda 

ao Brasil um consultor da OPS, que deveria encontrar um plano organizado “caso 

a decisão de erradicar o Aedes aegypti venha a ser tomada.” 

De forma célere, encaminhava-se a decisão do nível central do governo 

de retomar as antigas fórmulas da erradicação, tanto na concepção como no 

desenho operacional do controle, embora estivesse presente forte 

argumentação de tratar-se d algo novo. A diferença estaria na necessidade de 

adequar-se à Constituição e respeitar o processo de descentralização em 

andamento.   

O discurso oficial, ao tratar a erradicação como uma situação nova, uma 

mudança na natureza das ações, dificultou a visão de que se baseava no 

controle do meio ambiente e domicílios, executado tal como foi definido mais de 

um século antes para impedir a presença do mosquito.  Repaginavam-se a 

prioridade política e a busca de financiamento, movimentos iniciais de todas as 

campanhas. A constante alteração destes dois pilares pelos rumos das políticas 

de saúde tem  justificado os malogros ou interrupções dos esforços no controle da 

doença.   

Reunidos os grupos, o trabalho voltou-se para a preparação das 

tradicionais etapas erradicacionistas – fase preparatória, de ataque e de 

consolidação, que se esperava percorrer, segundo CNS, “ainda durante este 

governo”. Os coordenadores dos diferentes grupos foram instruídos para 

apresentar ao Ministro os resultados no dia 2 de fevereiro. 

O Ministro Jatene recebeu, como consta da ata da primeira reunião 

ordinária do ano (CNS, fev./1996), o Plano Diretor de Erradicação do Aedes 
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aegypti do Brasil, coordenado pela Comissão Técnica de Dengue do Conselho e 

apoiado pela Fundação Nacional de Saúde, do CONASS e do CONASEMS.  

Na mesma reunião, o representante da Fundação Nacional de Saúde 

apresentou a necessidade de equacionar o problema dos recursos humanos – a 

Fundação dispunha de 16 mil funcionários e a previsão do Plano era de no 

mínimo de 65 mil na fase de ataque, “problema que deverá ser equacionado com 

determinação política”.  

Neste clima de posturas afirmativas, a ata de fevereiro expressava 

entusiasmo e crença na possibilidade de sucesso da campanha, que já havia 

sido aprovada pelo Presidente da República, em cerimônia com a participação 

e compromisso de colaboração de 13 Ministros. Além disso, haveria um pacto 

com os governadores, que por sua vez o fariam com os municípios no sentido de 

obter “a mobilização consciente da população, através da utilização eficaz e 

eficiente da mídia”.  

  Na direção de efetivar o plano nacional por intermédio do CNS, seu 

principal legitimador, encontra-se na ata da reunião de abril (CNS, abr.1996) 

demonstrações que vão para além da exortação das medidas até então 

tomadas.  Indicava-se a inovação criada: um plano que ao mesmo tempo 

erradicasse o mosquito e respeitasse a autonomia das instâncias político-

administrativas “nos três níveis de poder, descentralizando as ações”.  

A Fundação Nacional de Saúde vivia um difícil momento em que deveria 

preservar suas ações, embora fossem consideradas “insuficientes mas 

importantes para manter os níveis de infestação o mais reduzido possível para 

facilitar a implantação do Plano de Erradicação”, e estivesse destituída da 

coordenação de uma tarefa para a qual dispunha de larga experiência. 

A expansão da campanha para outros países das Américas estava sendo 

construída com o intuito de evitar a primeira crítica que se faz em relação às 

ações erradicacionistas: o fato do mosquito transpor fronteiras político-

administrativas, diminuindo a eficiência do trabalho sempre que um dos lados 

não coloque o mesmo empenho na sua execução.  
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Antes  de se relacionar com as possíveis dificuldades que adviriam de uma 

“campanha descentralizada”, ajuste necessário aos tempos do SUS, foram 

buscados canais de reforço à idéia fora do país. Vários eventos discutiram a 

possibilidade de “buscar a eliminação do vetor”. E que resultou, segundo o CNS 

na “ proposição aceita por todos os países que integram o Mercosul”, afirmação 

que indicava concordância com a idéia, mas que não redundou em nenhum 

movimento efetivo para o propósito em questão. A ata de fevereiro informava, 

adicionalmente,  que a participação da OPS já estava consolidada e buscava-se 

a constituição de um Grupo Técnico Assessor no qual o Brasil, por ser o país 

proponente da erradicação continental, teria direito a três participantes ao invés 

de um.  

A posição da OPS ficaria mais clara em artigo (PAHO, 1997) que reproduz 

parte da discussão ocorrida na 118ª reunião do Comitê Executivo em junho de 

1996. Naquela reunião, Brasil e Cuba apresentaram seus planos e sugeriram maior 

envolvimento dos países americanos. Diante das reservas manifestas sobre a 

factibilidade da proposta foi recomendada uma intensificação com “vistas a 

uma eventual erradicação nas Américas”, expressão que  se tornou  cada vez 

mais freqüente à medida que declinava o ímpeto em realizar o plano. A proposta 

brasileira de uma erradicação descentralizada, até então não experimentada, 

levou o Comitê a sugerir que se realizasse um piloto para posterior expansão.  

A reunião do Conselho Diretor, em setembro do mesmo ano, ratificou a 

decisão de “instar os governos a intensificar o combate ao Aedes aegypti”, por 

meio de planos e diretrizes que utilizassem os meios de comunicação para 

informar e educar a população, reforçando a participação comunitária. 

Propunham, ainda, promover a vigilância epidemiológica, fortalecer os 

laboratórios e, sempre que os recursos permitissem, assessorar os demais países 

para apoiar ações continentais baseadas nos planos nacionais (CNS, set/ 1996). 

 Em meados da década de 90, o dengue hemorrágico estava presente 

em praticamente toda América Central e em alguns países latino-americanos. 

Alguns estudos iniciavam a constatação de que os casos com esta forma grave  
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não tinham necessariamente correspondência com as elevações do  

denominado dengue clássico. 

     Na tabela 10, observa-se a crescente participação do dengue 

hemorrágico  em vários países americanos. O único que apresentou taxa 

negativa foi a Guatemala, em função de se encontrar em fase  pós epidêmica.  

As recomendações de investimento para eliminar a doença, embora 

contassem com o apoio formal da OPS, não lograram uma ação efetiva nas  

dimensões pretendidas. Os Estados Unidos, importante aliado no sentido de pesar 

a balança na direção de apoiar uma nova erradicação continental, mostrou-se 

contrário à idéia, o que diminuiu o espaço internacional de adesão. Em relação 

aos demais países, o peso das dívidas externas e escassez de recursos impediu-os 

de avançar na direção pretendida. 

No Brasil, já estavam presentes os obstáculos para eliminar o Aedes aegypti 

e respeitar o sistema hierarquizado no qual cada instância pode divergir na 

definição de prioridades, mas ainda assim apostava-se na mobilização em 

reposta aos problemas gerados pelas epidemias na vida dos cidadãos. Desta 

forma, erradicar o mosquito com sistemas autônomos parecia ser uma política 

que teria a adesão de todos, tanto pelo altruísmo dos objetivos como pela 

possibilidade de novos financiamentos e diminuição das dificuldades 

operacionais dos serviços.   

Nada do que se conhecia até então sobre as dificuldades político-

partidárias para construção de pactos amplos, sobre a impossibilidade de 

convergência entre grupos de interesses distintos, sobre a crise econômica que 

atravessava o país e impedia investimentos em setores estratégicos, sobre a 

representação do dengue para os diferentes segmentos da população e  os 

limites dos serviços públicos para darem outros passos além de suas 

programações normais, apareceram formalizados como obstáculos. E, trazendo 

as dificuldades para o campo do cotidiano dos serviços, a falta de unidade de 

execução e de continuidade do trabalho e a rotatividade das equipes, tudo seria 

ultrapassado porque desta vez, era desta vez.  
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Tabela 10 - Incidência, porcentagem de crescimento 1996-97, número de óbitos e  

                     letalidade por FHD em países selecionados, 1997. 

 

  

  PAÍSES INCIDÊNCIA   % ANUAL CRESC. 

         96-97 

  ÓBITOS  LETALIDADE 

 VENEZUELA 

 

 28,84            73,33   43  0,68 

 COLÔMBIA 

 

11,25            55,52   28  0,71 

 NICARÁGUA 

 

    1,64            27,94              - 

 GUATEMALA 

 

    0.06          - 68,42      -        - 

 MÉXICO 

 

   1,05              7,43     -       - 

 MARTINICA 

 

              3,96          100,00     3    20,00 

 TRINIDAD TOBAGO 

 

   2,98          100,00     9    23,09 

 CUBA 

 

  1,87          100,00   12     5,85 

 PORTO RICO 

 

   1,69           61,29     5     8,06 

 

*por 100 000 mil habitantes 

Fonte: Indicadores de Salud en las Américas 1996/ OPS 
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E, mais surpreendente, os órgãos com tradição neste trabalho, como a FNS 

e a Sucen, não caminharam na direção de refletir sobre a presença cíclica da 

doença. Ao analisar suas próprias histórias, poderiam encontrar nelas a 

impossibilidade de manter a primazia constante e imutável das práticas que 

desempenhavam enquanto tudo ao redor se transformava, gerando, apesar do 

trabalho, um panorama de resultados pouco efetivos.  

Tratado sempre como um plano “ousado e complexo”, provavelmente 

pelos motivos apontados ou outros não claramente explicitados, foi obtendo 

adesões que resultaram numa quase unanimidade discursiva e no que parecia 

ser a chance de, mais uma vez, eliminar a espécie que outros haviam tentado 

com sucesso temporário.  

Passou também a fazer parte dessa “pregação” erradicacionista, o 

argumento de melhoria da qualidade de vida, conceito bastante elástico no seu 

significado e presente em todas as ações de saúde voltadas à eliminação de 

doenças. Associava-se neste momento o “componente” saneamento básico, 

que atualizava em dimensão nacional, as recomendações dos primeiros anos de 

1900, relacionadas ao esgotamento adequado da água e dejetos nas áreas 

onde a febre amarela irrompia.  

A discussão e movimentos para equacionar os recursos necessários para 

implantar a erradicação estão presentes ao longo de 1996. Na reunião 

extraordinária (CNS, jun./1996) para apresentação da proposta orçamentária do 

ano seguinte, não foi possível ao plenário conhecer os valores destinados ao 

Plano de Erradicação do Aedes aegypti – PEAa, uma vez que não estavam 

concluídas as negociações com a área econômica do governo. Os resultados, 

entretanto, já se mostravam desfavoráveis. O orçamento previsto havia sofrido 

uma redução de 26 bilhões para 20,3 bilhões de reais, dos quais 5,3 bilhões 

deveriam vir da CPMF, naquele momento, ainda não regulamentada pelo 

Congresso Nacional. A redução, em relação ao ano que estava em curso, era de 

cerca de 20%. 

O CNS, mesmo sem condições de analisar adequadamente os cortes 

orçamentários para 1997, teceu comentários sobre tratarem-se de “focos de 

preocupação... com as retiradas no PEAa (da quarta parte do solicitado), no 
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saneamento básico (um terço) e no controle de endemias, a metade” (CNS, out./ 

1996). 

O plano erradicacionista sofreu os efeitos de sua forte identificação com a 

administração Jatene, após sua saída do Ministério em novembro de 1996. Os 

compromissos e recursos discutidos, a aprovação de lideranças políticas e esferas 

acadêmicas e da maior parte da área da saúde, além da articulação externa 

impediram seu desaparecimento imediato. Mas iniciou-se um processo de perda 

de importância política que levou o Plano ao lugar de disputa com outros 

programas governamentais.  

Em 1997, o Ano da Saúde, as referências à erradicação nas atas do CNS 

expressam esta nova situação. Na exposição das atividades da FNS (CNS, jul./ 

1997), o plenário foi informado que um ajuste operacional do PEAa estava sendo 

submetido ao Ministro. Embora o objetivo de erradicar permanecesse do ponto 

de vista formal, havia uma definição mais restritiva e mudanças decorrentes das 

limitações orçamentárias. Erradicar passa a ser a  

           “não detecção por um período mínimo de dois anos de qualquer exemplar  

          de Aedes aegypti em qualquer estágio (ovo, larva, pupa, alado) em 

          pesquisas entomológicas domiciliares, pontos estratégicos, armadilhas 

          (ovitrampas ou larvitrampas) em área com o sistema de vigilância  

          estruturado e operante”.  

As mudanças atingiram tanto a Secretaria Executiva, pólo central na 

articulação intersetorial na proposta original, como os mecanismos de 

financiamento. Estavam presentes  

“dois conjuntos de recursos, um no orçamento da Fundação e outro no  

Fundo Nacional de Saúde. No processo negociador do orçamento no 

Congresso Nacional, o componente da Fundação para o plano teve parte  

das perdas recuperadas por emendas parlamentares, só que em forma 

 de investimento”,  
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o que dificulttava sua utilização. Os recursos do Fundo, em grande parte para 

custeio, ainda não haviam sido liberados e, em consequência, havia uma baixa 

execução orçamentária do programa. O orçamento preliminar para as 

operações de campo girava em torno dos 400 milhões de reais, (Tabela 11) e 

previa-se a divisão dos custos entre a FNS e o Fundo Nacional de Saúde. 

Ao final de 1997, começam os registros de denúncias de irregularidades 

nas assinaturas dos convênios municipais, realizados diretamente com o Ministério 

quando o programa previa aprovação inicial nas instâncias regionais e estadual. 

Começam a ser mencionadas, também, dificuldades na manutenção do 

“princípio estratégico da erradicação” à medida que não se alcançou nem a 

intersetorialidade e nem o financiamento desejado. As atas demonstram um 

recuo do Ministério, embora não claramente discutido pelo Conselho. A falta de 

qualidade técnica dos convênios e a forma de assinatura ainda surgiriam 

algumas vezes, mas o projeto erradicacionista tornou-se apenas uma referência 

para o repasse de recursos, especialmente a partir de nova mudança no 

Ministério, em março de 1998.     
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Tabela 11. Gastos previstos com Operações e Campo do Plano de Erradicação 

                   do Aedes aegypti  - PEAa, em 1997. 

 

 

 

       ITEMS 
 

      VALORES 
 
 

PESSOAL 
 

 

         168 313 600,00 

VIATURAS 
 

 

   520 000,00 

COMBUSTÍVEL 
 

 

 5 000 000,00 

INSETICIAS  
 

          140 261 571,00 
 
 

EQUIPAMENTOS 
 
 

           24 300 000,00 

OUTROS INSUMOS 
 
 

            12 304 780,00 

TOTAL 
 

 

          379 699 951,00 

                                  
                           
                        Fonte: Fundação Nacional de Saúde/ MS, 1996. 
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  No plano epidemiológico a doença no país caminhava para novo ciclo 

de aumento nas regiões norte, nordeste e sudeste. A elevação da incidência em 

1998 ficou ao redor de 70% quando se toma por base o ano de 1996 (tabela 12). 

Em 1999 houve uma redução dos casos que não pode ser diretamente atribuídas 

ao PEAa, já que sua implantação deu-se de forma fragmentada e quando os 

casos estavam em declínio em todas as regiões. 

 O estado de São Paulo seguiu as definições do governo federal em 

relação aos propósitos para o dengue. Tal como havia sido discutido e 

apresentado pela FNS, no início de 1996, São Paulo elaborou um Plano de 

Intensificação do Controle de Dengue, indicador de concordância técnica com 

o governo federal e do descontentamento com os resultados do programa que 

vinha sendo operado no estado.  

  A nova proposta estadual detalhava as ações a serem desenvolvidas de 

forma tão minuciosa que perdeu em clareza o que possivelmente se pensou 

ganhar nos resultados, ao tentar definir regras para cada situação que envolvia a 

presença do mosquito e da doença. 

  Tinha como objetivos reduzir a incidência de dengue clássico e impedir a 

ocorrência de dengue hemorrágico, controlar a dispersão do Aedes aegypti, 

reduzir sua densidade, interromper a transmissão, caso ocorresse, com a 

detecção precoce dos casos. Dividia os municípios segundo quatro classificações 

com subdivisões internas, nem sempre de fácil manuseio ou compreensão. Usava 

critérios tanto relacionados à infestação, como pelos níveis de incidência, pela 

presença dos sorotipos I ou II, pelo tamanho da população, pela proximidade de 

áreas infestadas ou a combinação de uma ou mais destas alternativas.  
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Tabela 12 – Casos de dengue segundo regiões. Brasil, 1996 - 1999. 

 
 
 

 
  REGIÕES 
 

 

 
    1996              

  
     1997                       

   
    1998 

   
    1999 

Norte 
 
 

   2 695    22 174   27 018  15 118 

Nordeste 
 
 

 125 779  190 746   227 565  112 265 

Sudeste 
 
 

  34 294    22 633   229 630  41 111 

Sul 
 
 

 5 213 721    2 949       455 

Centro-Oeste 
 
 

 15 781   12 965    20 552   14 115 

Brasil 
 
 

 183 612  249 239  507 714   183 064 

                    
  Fonte: Ministério da Saúde  
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Do ponto de vista das responsabilidades, o princípio da municipalização 

das atividades de vigilância e controle do vetor era mediado pela a participação 

dos órgãos estaduais, justificadas pelas diferenças encontradas na disposição e 

capacitação de cada prefeitura. A complexa malha de estratificações continha 

atividades rotineiras como delimitação de foco, avaliação da densidade larvária, 

arrastões e casa-a-casa, que embora classificadas como municipais, podiam 

contar com a Sucen, “sempre que o risco de novos casos assim recomendasse”, 

numa regularidade muitas vezes transformou o papel complementar em 

principal. Neste período definia-se como exclusiva do estado as nebulizações 

com inseticidas tanto ambientais como nos domicílios e as ações que 

envolvessem equipamentos e treinamentos específicos e práticas com riscos 

adicionais ligados à execução e ao ambiente.  

O Plano de Intensificação deveria ser executado entre setembro de 96 a 

setembro de 97 e a Sucen propunha-se a pesquisar, nas atividades de vigilância 

do vetor, 676 465 imóveis. Isto exigiria um aumento substantivo de desinsetizadores 

que, apesar de não estar negociado,  aguardava-se que ocorreria (Sucen,1996). 

  Vários técnicos das instituições do sistema de vigilância participaram 

dos grupos que formularam o PEAa. Oficinas e seminários foram desenvolvidos e 

as discussões centravam-se na factibilidade da erradicação. Mas a marca mais 

forte desta participação foi a oscilação  entre o endosso em função da posição 

político-institucional com a convicção da possibilidade de se viver sem o 

mosquito e a doença e o questionamento mais reservado de sua viabilidade. Mas 

a contribuição mais efetiva para diluição de posturas críticas foi a possibilidade 

de novos recursos, interferindo na decisão da Secretaria de Estado da Saúde, do 

Conselho Estadual de Saúde e outros setores nos quais foi buscado e ampliado o 

arco de alianças pró - erradicação.  

Aos tímidos argumentos sobre sua inexequíbilidade em função de 

eventuais prejuízos ao controle ou criação falsas expectativas sobre uma rápida 

eliminação do mosquito, contrargumentou-se com a diferença que a 

incorporação das vigilâncias e do saneamento básico fariam, além do 

fortalecimento da base municipal das operações e a participação e controle 
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social. Este último estaria garantido pela forte presença do Eixo Informação, 

Educação e Cultura - IEC, eleito como viabilizador da participação popular e que 

apresentava uma razoável superposição conceitual nas discussões sobre o 

“envolvimento consciente da população em ações de promoção da saúde e 

controle social do Plano” (Sucen, out./ 1996).  

É interessante observar que neste período de transição para a erradicação 

do mosquito, este relatório apontava falhas na estruturação do trabalho que a 

mudança dificilmente corrigiria. Eram dificuldades de natureza técnica – “falta 

de experiência anterior a 1985 no controle tanto do estado como dos municípios”, 

ou de ordem político-administrativa - “morosidade na implantação do SUS no 

que diz respeito ao controle de vetores”, ou ainda a falta de integração entre 

órgãos públicos e de financiamento para tais ações.  

Do mesmo documento consta que as “profundas reflexões realizadas 

pela Secretaria de Saúde” sobre o caminho percorrido nos onze anos de controle 

do Aedes aegypti, indicavam que o programa desenvolvido até então estava 

“seriamente comprometido pelo quadro epidemiológico brasileiro”, além de não 

equacionar diferenças metodológicas que interferiam nos resultados. Outra das 

razões apontadas para o considerado insucesso fazia um raciocínio circular sobre 

as campanhas - “o conceito de erradicação e, por conseqüência o de eliminação 

do vetor, redundou em um relaxamento da vigilância vetorial e desta forma 

possibilitou o aumento da abundância do Aedes aegypti”. Esta análise gera uma 

falta de saída, uma vez que a excepcionalidade destes momentos acarreta o 

esgotamento dos recursos e diminuição do trabalho, o que, por sua vez, leva à 

necessidade de nova erradicação. 

 Os objetivos definidos pela autarquia, referiam-se à eliminação da 

circulação do vírus em curto prazo e no longo prazo reduzir a área infestada, 

“podendo evoluir para eliminação desse vetor em território paulista”. Registrava-

se em parte dos documentos esta prudência de compromisso que divergia da 

linguagem verbal, em que a erradicação era assumida como o objetivo central. 
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Esta cautela serviria para que instituições e técnicos se situassem em vários graus 

de adesão, sem contrariar as vicissitudes do encaminhamento político do Plano.  

Tinha, ainda, como papeis adicionais “a estruturação da Saúde Coletiva e o 

estímulo aos demais estados brasileiros em aderir à proposta do Conselho 

Nacional de Saúde”. 

Em março de 1997, quando a troca no Ministério da Saúde alterou a 

composição de forças pró-erradicacionistas, o Plano de Erradicação do Estado 

de São Paulo estava pronto com alguns ajustes em relação ao nacional, 

especialmente no que se referia ao uso de inseticida ambiental. Esperava-se que, 

apesar da mudança, fosse mantida a prioridade deste programa.   

 A Sucen foi encarregada de colaborar com os programas municipais do 

ponto de vista dos vetores. As dificuldades previsíveis desta tarefa foram 

superadas pela opção pelo programa da autarquia, com uma ou outra 

adaptação considerada adequada. A confecção dos planos locais, desta 

forma, foi padronizada e praticamente elaborada pelos técnicos do nível 

regional. Internamente justificava-se essa ausência de espaço para participação 

pela  inexperiência da maior parte dos municípios nesta área  e pelo interesse de 

que fossem elaborados em curto espaço de tempo. 

Uma espécie de orgulho em demonstrar competência e rapidez moveu o 

processo, embora esta agilidade para apresentar os planos cobrindo 

praticamente todos os municípios terminasse anulada pela “morosidade” do 

Ministério e dos demais estados. Entre os percalços enfrentados estavam tocar um 

plano já fora da pauta do governo federal e respeitar os fluxos da 

descentralização: aprovação pelas instâncias de coordenação regional, seguida 

do parecer técnico das áreas centrais e secretarias executivas das comissões de 

erradicação e, após aprovação, o envio para Brasília. 

Em São Paulo, em questão de dois meses, os planos de quase todos os 

municípios estavam praticamente aprovados pela Comissão Executiva. Mas 

começavam os entraves, como a demora na apreciação no Ministério e o atraso 

na liberação de recursos. Concretamente, o dinheiro começou a chegar de 



 116

forma mais expressiva em março de 1998, cerca de nove meses após o envio dos 

planos municipais. 

Dados das planilhas de custo do Plano Estadual de Erradicação (Sucen, 

1997) demonstram que somente para as atividades de Operação de Campo e 

Educação previa-se um gasto de 109 milhões e 600 mil reais para 1998, dos quais 

mais de 60% para custeio. Quase todo recurso de investimento era de 

responsabilidade da esfera federal (Tabela 13), enquanto contrapartida, a 

contratação de pessoal era quase integralmente dos municípios (tabela 14). 

Iniciava-se novamente a retomada do curso ascendente de dengue no 

estado, como ilustram a tabela 15 e as figuras 14, 15, 16, 17, 18.  

A elevação do número de casos, iniciada em 1997, ocorreu em menor 

número de municípios e em 1998, alcançou pela primeira vez, a casa dos dez mil 

diagnósticos, fato decorrente da doença chegar às regiões mais populosas do 

estado. 
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Tabela 13 – Estimativa de despesas de custeio e investimento do PEAa no Estado    

         de São Paulo nas atividades de operação de campo e educação,   

          segundo esfera de governo, 1998. 

 

    DESPESAS *                            GOVERNO  

FEDERAL                                                            

GOVERNO   

ESTADUAL 

GOVERNO 

MUNICIPAL 

 TOTAL** 

Pessoal e outros custeios 
 

49,8 16,4 23,2     89,4 

Investimentos e 
materiais permanentes 

 

  
17,2 

    
 1,0 

     -   18,2 

TOTAL 
 

 67,0  17,4          23,2   109,6 

 

* em milhões de reais 

**despesas relativas aos 638 municípios com convênio assinado. 

 Fonte: Sucen 

 

 

Tabela 14- Recursos humanos necessários para operações de campo, Estado  

                     de São Paulo, 1998.  

 

  DESFERA DE GOVERNO 

 

 Ano anterior  

          1997 

   PEAa 1998 

MUNICÍPIOS 

 

             1 522    10 084 

ESTADO (SUCEN) 

 

    960      1 030 

    TOTAL 

 

2 482    11 114 

                       

 Fonte: Sucen 
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Tabela 15 – Casos de dengue, número de municípios atingidos e taxa de 

                      incidência no. Estado de São Paulo, 1996-1999. 

 

 

   ANO 

 

  MUNICÍPIOS   CASOS   INCIDÊNCIA 

      1996       114     6 048   20,85 

    1997 

 

        51     7 104       5,89 

     1998 

 

      101   10 630   30,27 

    1999 

 

     102   15 082   42, 38 

  

 

Fonte: Divisão de Zoonoses/ CVE 

 
 
 
 

 

 

CASOS
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1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

Mapa 14: Municípios com Dengue – Estado de São Paulo  - 1996  

Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 

 

 

1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

Mapa 15: Municípios com Dengue – Estado de São Paulo  - 1997  

Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 
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1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

Mapa 16: Municípios com Dengue – Estado de São Paulo - 1998  

Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 

 

 

Mapa 17: Municípios com Dengue – Estado de São Paulo - 1999

1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

 

Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 
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1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

Mapa 18: Municípios com Dengue – Estado de São Paulo  - 2000  

Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 
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A figura 19, expressa o “envelhecimento” de algumas áreas de transmissão 

e a constante entrada de municípios para a listagem de transmissão recente. 

Junto com o aumento dos casos, ficava mais presente o “ajuste 

operacional” do Ministério.  O plano passou a conviver com restrições de custos  

que envolvia gastos com o IEC e para investimentos em obras de saneamento. A 

demora no encaminhamento e os cortes no “dinheiro da erradicação” 

marcaram o plano paulista. 

Enquanto não chegavam os recursos para o controle, a Sucen trabalhou 

intensamente no treinamento das equipes locais. Nos cálculos da instituição, 

cerca de 6 mil pessoas entre coordenações, agentes de saúde e “mata-

mosquitos” foram capacitados. Técnicos do nível central e das regionais, além 

de desinsetizadores experientes no trabalho de campo estiveram envolvidos 

nesta tarefa que, devido as características do modelo utilizado, reproduziam, 

rigorosamente, as atividades utilizadas pelo estado e disseminadas em todos os 

programas executados no país.  
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1 ano

2 a 3 anos

4 a 5 anos

6 a 7 anos

8 a 9 anos

10 anos

Mapa 19: Anos de transmissão por município – Estado de São Paulo -1987/2000  

Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 
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 As equipes de campo, em razão de seu trabalho, conviviam com as 

diferenças de estrutura e organização de saúde locais e com suas lideranças, 

mas estas experiências não resultaram em avanço na identificação de 

alternativas de mudanças no modelo operacional executado. Como os 

municípios eram classificados em prioridades ligadas à incidência ou ao risco de 

produzir casos, estes eram os indicadores da quantidade de trabalho a ser 

realizado. 

 Os grandes municípios, divididos em pequenas áreas, eram avaliados e 

tratados como os de menor porte em situação de risco semelhante, o que 

permitia uma economia de recursos e dificultava o reconhecimento das 

especificidades que  definem e são modificadas pelo corpo vivo das cidades. 

Os revezes da campanha de erradicação, entretanto, não interferiram 

na disposição das equipes ligadas ao controle, distantes das nuanças políticas e 

pouco afeitas à busca de respostas neste plano de explicação. 

A agenda do Conselho Estadual de Saúde – CES, instância de 

representação e um dos pilares da participação popular em saúde, refletiu esta 

situação de refluxo. O Plano de Erradicação esteve quase ausente das 

discussões do plenário enquanto as reduções orçamentárias tanto do Ministério 

como da Secretaria eram assuntos recorrentes. Ao longo de 1997 uma única 

menção ao combate ao Aedes aegypti foi feita, mas como exemplo de 

possibilidade de integração entre programas de saúde, que reunia Sucen e FNS 

(CES, abr./1997). 

Em 1998 não há menção direta ao plano e sim aos processos de 

liberação dos recursos em função dos atrasos e privilégios no encaminhamento 

dos convênios. Logo no início desse ano (CES, jan./1998) registrou-se que os 

convênios estavam sendo assinados com a presença de representantes do 

COSEMS, como resposta às irregularidades denunciadas, fato também se 

apontado pelo CNS.  

Na 52ª reunião (CES, fev. 1998), um conselheiro fez uma explanação ao 

plenário sobre os convênios. Indicava que tornaria possível estabelecer uma 

“carta epidemiológica da distribuição da doença segundo estratos de 

infestação” como uma novidade, esquecido o fato de ser uma tarefa 
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desempenhada de longa data pela própria Secretaria por meio do Centro de 

Vigilância Epidemiológica e da Sucen. 

Àquela altura, dos 420 convênios enviados, 400 estavam assinados, mas 

as mudanças de critérios para desembolso dos recursos já mostravam a 

impossibilidade de cumprir as metas estabelecidas.  

As vicissitudes ligadas ao recebimento e aplicação dos recursos, tarefa a 

ser acompanhada pelos conselhos municipais de saúde, perderam espaço no 

CES para o que ocorria no município de São Paulo na vigência do Plano de 

Atendimento à Saúde – PAS. Só quando a inviabilidade financeira de sua 

manutenção ficou estabelecida é que este sistema de cooperativas privadas 

dentro do sistema estatal foi desmontado pelo prefeito Pitta, recém empossado, 

condição para a habilitação do município junto ao SUS. 

A falta de análise dos resultados, preocupação que deveria decorrer de 

um plano governamental daquela envergadura, pode ser atribuída a dois níveis 

de interferência. De um lado, pela dificuldade técnica de prosseguir numa 

campanha esvaziada na importância e apoio institucional e de outro pelos 

movimentos de autonomia e barganha política na liberação de recursos,  que 

impediam uma execução minimamente coordenada.   

As raras avaliações registradas nas atas do Conselho Estadual no ano de 

1998 se referem aos convênios em situação irregular, pedidos de organização 

de dossiê, manifestações sobre o aumento da doença e informes relativos a 

encontros para discutir o dengue entre universidades e serviços. Segundo os 

conselheiros participantes dos dois encontros (Dengue: uma catástrofe evitável? 

e Dengue: como controlar a epidemia?), as reuniões ofereceram respostas para 

a catástrofe-epidemia das perguntas capazes de auxiliar na mudança do 

quadro epidemiológico da doença, embora não tenha coletivizado aqueles 

achados. 

 Na ata da 61ª reunião (CES, out./1998) o trabalho educativo e o 

envolvimento e mobilização popular foram apontadas como as palavras que 

deveriam nortear o avanço do programa de “controle” da doença, talvez um 

lapso sobre o tipo de plano que estava em vigência.  Esperava-se  “formar 

educadores preparados para mobilizar a população” e, enquanto isso não 
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ocorria de forma generalizada, discutiu-se um Dia de Mobilização envolvendo 

todo o estado. Mobilizar para o perigo do dengue hemorrágico era um dos 

lemas escolhidos. 

Na análise dos técnicos da Sucen, o fato da doença continuar sua 

expansão, chegando naquele momento a Santos, e a manutenção da 

inexplicável baixa valorização das pessoas pelo risco de adoecer, tinha papel 

importante na situação epidemiológica que se apresentava. Atitude que 

persistia mesmo nas cidades em que o dengue tornara-se praticamente 

endêmico. A possibilidade da forma hemorrágica, embora presente em estados 

vizinhos, continuava distante do imaginário de seus moradores.  

Em 1999, doze anos após o primeiro caso autóctone, dos 645 municípios 

do estado, 232 já tinham tido pelo menos uma epidemia (aproximadamente 

36%). Ao se tomar o ano de 1987 como ponto inicial da transmissão no estado, 

sem levar em consideração os valores da incidência, observam-se picos da 

doença em ciclos de dois e três anos.  

Treze municípios tiveram cinco epidemias, isto é, apresentaram elevação 

dos casos em cerca de metade do tempo em análise (Buritama, Guararapes, 

Pereira Barreto, Valparaíso, Araraquara, Colina, Monte Azul Paulista, Ituverava, 

Miguelópolis, Morro Agudo, Pitangueiras, Catanduva e Nova Granada).  

Nove municípios tiveram seis anos epidêmicos (Birigui, Itápolis, Guará, 

Bauru, Marília, Jaboticabal, Sertãozinho, Fernandópolis, Jales, Monte Aprazível). 

Em cinco municípios registrou-se sete epidemias (Andradina, Bebedouro, 

Olímpia, São Joaquim da Barra e Votuporanga).  

Dois grupos apresentavam situações ainda mais difíceis de serem 

classificadas de epidêmicas. O primeiro com três municípios (Orlândia, Mirassol e 

São José do Rio Preto) com registro de elevação do número de casos ao longo 

de oito anos. O segundo com quatro municípios (Araçatuba, Barretos, 

Igarapava, Ribeirão Preto) com aumento de casos em nove dos doze anos em 

análise, estes indiscutivelmente endêmicos, embora esta classificação possa 

abranger todos os municípios destacados, uma vez que apresentam 

manutenção constante da doença e elevações regulares em curtos espaços 

de tempo.   
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Os moradores destas cidades contrariam o que indicou Guillaume (1981), 

em relação às epidemias, que tenderiam a fortalecer a cooperação, uma vez 

que são momentos de construção de uma identidade unificada pela doença “e 

quando a epidemia é vencida resta apenas uma ligação mínima e indireta entre 

os homens. O fim da epidemia é, portanto, o início do individualismo como 

destino fatal da humanidade”.   

As atas do Conselho Estadual de Saúde registraram, ainda em 1999, a 

regulamentação e a organização de vários programas da Secretaria da Saúde, 

mas recalcitravam nas queixas sobre os cortes orçamentários, os problemas de 

teto financeiro do estado e uso da CPMF diferente do proposto. Na gestão do 

então Ministro Serra, o imposto teve sua existência prolongada e alíquota 

aumentada para 0,38%, mas destinava-se também a cobrir dívidas do sistema 

previdenciário. 

O Plano de Erradicação do Aedes aegypti do Estado de São Paulo, tal 

como o nacional, acabou sem que houvesse uma manifestação pública de 

encerramento.  

Esgarçados os compromissos pela falta de recursos conseqüência da 

falta de prioridade, em nenhum momento foram apresentadas análises, nem 

sequer no âmbito interno, que ultrapassassem as dificuldades sobejamente 

conhecidas e que sempre estiveram presentes no exercício das atividades de 

controle – mudanças de condução política nos municípios, falta de recursos e 

de pessoal e o desinteresse da população na realização do controle doméstico. 

O estudo de Donalísio et al. (2002), dava conta das novas dimensões do 

problema. Realizado com dados de 2,6 milhões de recipientes pesquisados em 

1993 e 1994, identificou que 88% dos focos larvários de Aedes aegypti estavam 

no peridomícilio e as fêmeas adultas predominavam no intradomicílio.  

 Mas perdeu-se a oportunidade de refletir institucionalmente sobre os 

motivos que levaram uma proposta que enfatizava o componente IEC não 

obter a cooperação da comunidade, sobre a viabilidade real da erradicação 

ou sobre a reprodução automática de um modelo que não conseguia atingir 

seus objetivos.  
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A instituição entraria em uma nova fase, inversa a que tinha percorrida 

anteriormente. Ao invés de autonomia para desenvolver um programa 

estadual, passaria a realinhar sua execução com as programações federais.  
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8 - Período 2000 a 2005: andando em ciclos 

 

É nossa obrigação distinguir entre consenso e resignação. Há 
hoje muito menos consenso do que resignação. A distinção entre 
eles é fundamental. O consenso é a afirmação do conflito 
resolvido, a resignação é a negação do conflito e, por isso, 
sustentam duas estratégias de dominação muito diferentes. 
        

                             Boaventura de Souza Santos4 
 

 

O fim do século XX foi acompanhado por balanços dos cem anos 

anteriores e advertências sobre colapsos eminentes como a parada total dos 

computadores que atingiria desde o controle nuclear até uma simples compra 

no supermercado. O mundo ficaria emparedado pelo bug do milênio.  

Mas o passar dos dias e semanas do novo século e a vida cotidiana 

transformaram estes avisos de ocorrências inesperadas e súbitas em 

possibilidades de mudanças advindas de processos históricos concretos. Para 

Domingues (2003), o tempo e o espaço social não devem ser entendidos como 

variáveis abstratas, “como meras variáveis paramétricas dentro das quais se 

desenrola a vida dos indivíduos, mas como elementos articuladores das 

dimensões simbólica, material e de poder que permeiam as interações sociais”. 

A vida cotidiana constitui-se na base da vida social, o que permite a 

compreensão da historicidade de ambas. Segue Domingues, “em outras 

palavras, as diversas conformações das subjetividades coletivas atravessam a 

vida cotidiana e projetam-se, em maior ou menor medida, na direção de tecer 

todo o curso da vida social, que por si mesma possui um caráter histórico...”. 

Uma história que busca os sentidos atribuídos às deliberações, desejos, 15 

contingências e acasos de sujeitos organizados socialmente. 

                                                           
15 Santos BS. Seminário Por que Pensar ?  Em comemoração do 25° aniversário do Centro de Estudos 
de Cultura Contemporânea – CEDEC, São Paulo, 2001. 
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No plano macroeconômico prosseguiu a marca neoliberal, mas que 

cada governo executou com as cores e ambivalências que os regimes políticos 

apresentam ao responder a diferentes grupos de interesse.  Ao final de 2000, no 

Brasil sofisticavam-se os mecanismos de arrecadação e de controle sobre a vida 

econômica dos cidadãos, permitindo, por exemplo, o cruzamento de 

informações bancárias com as declarações de Imposto de Renda dos 

contribuintes.  

O Ministério da Saúde continuava na disputa de recursos para caminhar 

na direção da universalidade. A CPMF foi mantida em 2000 com a alíquota de 

0,38%, prorrogada em 2002, o que voltou a ocorrer em 2004. Mas persistiu a 

cobertura de outros setores com este imposto. 

Já no início deste novo período parecia distante o momento em que 

eliminar o mosquito, cada unidade da federação a seu tempo e com 

colaboração popular, tinha sido, pelo menos no plano formal, aprovado pelo 

conjunto das instâncias técnicas e deliberativas do país. O ímpeto 

erradicacionista, mais do que esmaecido, foi gradativamente negado e 

justificado apenas como forma de obtenção de recursos. Apagava-se sua origem 

e intenção inicial, marca de uma gestão e não de um governo.  

No entanto, independente dos matizes da adesão, essa idéia  pode 

sempre reaparecer, pois permanece sempre possível  dentro do modelo 

organizado por Gorgas em 1901,  intervir no ciclo biológico do mosquito, seu fator 

invariante de forma a  eliminá-lo, independente das situações em que ocorre.  

Ao redor de 2000, as áreas ligadas ao combate ao vetor voltavam-se mais 

efetivamente para os problemas relacionados ao controle químico e para a 

participação popular. Começavam a ganhar espaço os resultados de trabalhos 

indicando a resistência do vetor e investigações sobre os níveis de conhecimento 

adquiridos pela população sobre a doença e o mosquito. 

Nos programas de controle brasileiro e paulista, as atividades educativas 

sempre estiveram arroladas entre os instrumentos para impedir ou manter em 

baixos níveis a domiciliação do mosquito. Neste sentido, tanto a participação 

como as ações ligadas ao que se denominou, em diferentes momentos, de 
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educação sanitária, foram sempre atravessadas pela presença e atuação dos 

serviços que, desta forma, demonstravam sua primazia no controle.  

Visões divergentes sobre esta questão também se refletiram na literatura 

sobre a responsabilização dos diferentes atores, ora voltadas para a construção 

de cidadania, ora como normalizadora dos comportamentos de risco. 

A participação, já buscada desde Finlay, e se tomada na sua origem mais 

remota presente  no início da vida em sociedade, passou a ter papel de maior 

destaque, especialmente na fase pós erradicacionista, constatável pelo efetivo 

aumento de profissionais da educação e pelo esgotamento da capacidade 

operacional dos serviços de controle.  

Estimulados por propostas financiadas pela OPS, OMS e outros organismos 

internacionais desde o final dos anos 80, vários países viveram experiências 

voltadas a intensificar as ações necessárias ao aumento da aderência dos 

moradores no controle do Aedes aegypti.   

Neste sentido, Porto Rico pode ser visto como uma espécie de laboratório 

de incentivo à mobilização popular, que pretendia ser capaz de interromper os 

sucessivos ciclos epidêmicos na capital e em outras cidades. Existe uma profusão 

de registros dos recursos de diferentes fontes internacionais e nacionais utilizados 

para viabilizar tanto o uso intensivo de inseticidas, quanto reuniões com a 

comunidade, trabalho com escolares, com professores, uso da mídia, seminários 

com profissionais e muitas outras atividades que fizeram parte das chamadas 

“campanhas educativas e de mobilização”.  

 Rigau-Pérez (1999) relacionou as epidemias ocorridas naquele país até a 

data de publicação do artigo (1963, 1969, 1975, 1977/78, 1982, 1985, 1986, 1988 a 

1991, 1994 e 1998) e o aporte oferecido pela agência local do Center for Desease 

Control and Prevention - CDC tanto na melhoria do sistema de vigilância quanto 

no atendimento clínico-hospitalar. Em outros trabalhos (Rigau-Pérez et al., 2001 – a; 

Rigau-Pérez et al., 2001 – b) os autores apresentam os esforços de contenção da 

epidemia de 1994/95, que denominam como a mais severa, na qual houve 

circulação concomitante do DEN I, II e IV.  

Ao longo da década de 90, além do CDC, entidades como a Rockfeller 

Fundation e o Rothary também financiaram programas voltados ao controle do 
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mosquito por meio da educação e participação comunitária no México, 

Republica Dominicana, Panamá, Honduras entre outros países da América 

Central.  

O trabalho realizado em Mérida, no México (Lloyd et al., 1992), iniciou um 

novo debate sobre a distância entre os níveis de conhecimento e a apropriação 

de ações efetivas pelos moradores. O fato das campanhas serem realizadas 

apenas pelos serviços, a falta de importância dada à doença e outras questões 

ligadas à população investigada começaram a ser levantadas Outras linhas de 

análise ficaram mais freqüentes, como as que incorporavam elementos do 

conhecimento antropológico (Winch et al, 1992; Kendall et al., 1991).  

Folhetos, cartazes, programas de rádio, chamadas na televisão, trabalho 

com escolares, feiras de ciência, jogos, enfim uma vasta gama de esforços, em 

especial nos momentos epidêmicos, foram  desenvolvidos no sul do Pacífico, na 

Tailândia e Taiwan. Com recursos canadenses iniciava-se em 1993 um programa 

de envolvimento da comunidade contra o dengue na China (Gubler & Clarck, 

1994). Na análise destes autores os avanços só se concretizariam quando 

houvesse visualização dos benefícios trazidos pela participação e fosse possível 

obter-se avaliações mais objetivas para este tipo de esforço. Apontavam, ainda, 

a necessidade de superação das dificuldades metodológicas ligadas à 

explicação da permanência ou mudança de atitudes e comportamentos. 

Desta forma, a centralidade da participação comunitária nos programas 

de controle, se não era uma alternativa nova ou um sucesso comprovado, era 

identificada como a mais adequada diante da manutenção do quadro 

epidemiológico da doença. Somavam-se nesta decisão, a expectativa  que 

ainda surgissem bons resultados com as experiências desenvolvidas ou em 

andamento, o apoio dos organismos internacionais, as restrições operacionais 

impostas pelo emaranhado urbano, as demonstrações de resistência ao 

inseticida e agressão à natureza e a crise de financiamento.  Para Rosembaum et 

al. (1995) um programa baseado na participação comunitária era importante, 

“em função do seu potencial de reduzir as demandas por recursos para  

 mão de obra. A participação comunitária envolve também uma   
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mudança na direção de se adotar estratégias integradas (e algumas     

 vezes com uso de controle biológico) que podem reduzir despesas  

 periódicas com inseticidas particularmente quando são escassos e 

 envolvem importação”.  

Recolocando o significado da participação, Jacobi (2002) salienta ser um 

instrumento de “ampliação das possibilidades de acesso dos setores populares 

no fortalecimento dos mecanismos democráticos e garantia de execução eficiente 

de programas de compensação social”.  O trabalho reforça que as poucas 

experiências de gestão municipal com esta perspectiva e as dificuldades já 

observadas não deveriam diminuir sua importância no funcionamento do 

aparelho estatal.  

“Trata-se de pensar sobre a participação popular como elemento de  

constituição de direitos e, desta forma, escapam de processos delimitáveis  

de cooperação social podendo levar a uma desejável alteração da 

 institucionalidade pública. Assim consideradas, são práticas sociais que  

permitem se cultivar a responsabilidade social, a obrigação mútua e a  

cooperação voluntária”.  

Em outro trabalho, Jacobi (1999) retoma a tendência de  buscar-se no 

setor público todas as respostas para problemas ambientais, mesmo quando 

possam se vincular à alçada comunitária e o Estado mantenha o incentivo à 

participação. Exemplos desta dificuldade demonstraram que, a participação  

amparada e institucionalizada é ainda mais retórica do que prática tanto nos 

movimentos reinvidicatórios quanto nos espaços programáticos em que é inscrita 

como estratégia. 

Educar, conhecer, informar e comunicar para mudar atitudes, práticas e 

comportamentos que levassem à colaboração dos moradores, cidadãos, 

comunidade, passaram a fazer parte do vocabulário dos serviços e da mídia. 

Palavras usadas muitas vezes como sinônimos umas das outras, aproximam-se 

pela mesma intenção - encontrar formas que resultassem no convencimento 
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para o repasse de algumas ações no âmbito do domicílio, efetiva e 

permanentemente.   

São inúmeras as abordagens e linhas de pensamento que podem ancorar 

ações programáticas voltadas à construção do conhecimento. No ângulo de 

pertinência deste trabalho, buscou-se apenas ilustrar as características e 

resultados de algumas pesquisas que, por meio de estímulos da denominada 

área educativa, voltaram-se às mudanças de comportamento diante de um dos 

aspectos da vida dos indivíduos - o que favorece a reprodução do Aedes 

aegypti. 

Uma das abordagens mais frequentes relaciona-se à idéia de inclusão, de 

trazer individuos para “dentro” da sociedade. Valla (1998) ao refletir sobre o “tom 

vago e difuso” que a proposta de participação assume em textos oficiais, o 

associou à fragilidade de normatização e a tentativa de torná-la algo 

centralizado nas mãos dos técnicos e na burocracia governamental. Neste olhar, 

há a premissa da existência de grupos situados do “lado de fora” da sociedade, 

que precisam ser estimulados e ensinados para estarem do “lado de dentro”. 

Obscurece-se, desta forma, “o fato de que estes grupos marginalizados sempre 

estiveram dentro da sociedade, mas participando da distribuição da riqueza de 

forma desigual”.  

Na mesma direção e na perspectiva de que nada ocorre fora do espaço 

e tempo social de cada realidade, Sterh (2000) aponta o conhecimento como 

um pacote de competências sociais que estão envolvidas no processo de 

formação e manutenção de prestígio e status de pessoas e grupos. Este pacote 

heterogêneo e hierarquicamente distribuído faz parte dos mecanismos de 

desigualdade, interferindo na capacidade dos indivíduos de extraírem vantagens 

e de adquirirem acesso diferencial aos direitos legais, ao patrimônio, à distinção 

social e autoridade. Para o autor, a posse integral deste conjunto de 

competências dificulta sua contraposição pelo discurso leigo, ambos com valor e 

sentido atribuídos pela sociedade. Expresso de outra forma, o conhecimento 

muda a percepção individual da realidade, mas o valor desta mudança é dado 

por um processo social mais amplo (Leis, 2000). 
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Tocando num ponto sensível sobre o papel e resultado da educação 

como fator de superação da desigualdade, Simmel (1907) apontava a 

contradição entre a importância da educação na diminuição das diferenças 

sociais e o fato de que, mesmo quando acessível, basear-se na atividade 

individual, espaço em que se manifestam todas as demais diferenças. Neste 

sentido as desigualdades não conseguem ser superadas apenas pelo esforço dos 

interessados.   

Reconhecer os sentidos e valores atribuídos aos objetos e rotinas diárias 

levou Pitta & Oliveira (1996) a discutirem estratégias de comunicação que 

permitissem maior adesão à idéia de participação dos indivíduos e grupos sociais. 

Os autores apontam a dificuldade de penetrar no universo das formas 

“cotidianas, corriqueiras e ritualistas, com que se lida com possíveis criadouros” 

e a necessidade de elaborar planos que contenham elementos, interpretações, 

sentidos e conexões presentes no dia-a-dia da população. 

Engemann (1978) identifica tanto a racionalidade como as emoções, 

afetos e estados de ânimo, como inegavelmente associadas à 

disposição/motivação para as ações humanas. Ele as denomina como 

“fenômenos de consciência”, embora existam inúmeras classificações e 

divergências nesta definição. Mas mesmo as diferentes correntes reconhecem 

que estes estados ligam-se à percepção da situação externa dos indivíduos e, 

desta forma, só podem ser adequadamente identificados se for levada em conta 

a maneira pela qual o indivíduo percebe a si mesmo e a situação em que se 

encontra.  

Entre os trabalhos sobre dengue que partem desta abordagem, está o de 

Hoyos et al. (2006) realizado no México, cujo objetivo foi incorporar a 

participação “partir de seu sistema de significados culturais, com destaque das 

dimensões que hierarquizam valores e orientam práticas sociais em torno da 

doença e da atenção”, Os autores, ao considerarem que não existe 

correspondência entre a linguagem biomédica e todos os significados que a 

enfermidade pode assumir, reuniram palavras e sentimentos relacionados ao 

dengue, buscando outras dimensões conceituais. Identificaram que para a 
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população investigada, as ações de controle estão muito mais presentes do que 

a doença e totalmente associadas ao serviço público. Essa percepção recoloca 

a contradição entre o discurso participativo e uma prática que, ao longo dos 

anos e de forma intensiva, tornou o Estado, seu natural executor. Encontraram, 

ainda, que este tipo de execução provocava uma sensação de segurança que 

tinha correspondência com as conjunturas epidemiológicas, isto é, os serviços ao 

reforçarem o modelo centralizado causavam um sentimento de proteção 

durante as epidemias que perdurava na fase de baixa incidência.  

A análise dos autores tocou em uma questão central para a mudança de 

comportamento: o fato dos indivíduos atribuírem mais de um sentido aos 

elementos que compõem a vida coletiva. A saúde e a doença são objetos lábeis 

em constante redefinição. Domingues (2003) apresentou esta questão como as  

“experiências e horizontes individuais e coletivos que estão mais próximos 

 ou mais distante. Quanto mais próximo e imediato o círculo e a 

 problemática da interação, mais densos e conhecidos são eles; quanto 

  mais amplos e distantes, mais abstratos e rarefeitos tendem a ser”. 

Proximidade e distancia, acrescente-se, que se alteram, mudando de 

importância na vida das pessoas. 

  Sigristi (1997), ao discutir o papel da educação, retoma as noções de 

ontologia e epistemologia. A primeira por permitir uma visão, uma leitura da 

realidade que nos circunda. Não se pode viver sem explicar o mundo em que se 

vive, seja de forma “mística, mítica ou mistificada – faz a vida ter sentido”. 

Fornece os parâmetros para agir e interagir dentro da sociedade, das normas de 

comportamento que permitem saber o que fazer ou acreditar, qualquer que seja 

a explicação acionada. A epistemologia, também compõe a leitura da 

realidade, mas centra-se na lógica, estrutura, métodos e validade do 

conhecimento científico dando sustentação às proposições que permeiam todo 

processo cognitivo. Envolve a evidência, no sentido de prova ou de critérios de 

reconhecimento da verdade, o que a coloca em uma discussão de natureza 

filosófica de como se chegar ao que se denomina de certeza absoluta na ótica 

da ciência positivista. 
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A educação, como busca de uma dimensão da consciência, também 

tem separatrizes teóricas. De forma esquemática, pode-se identificar uma 

corrente que toma o sujeito do conhecimento como o elemento central e 

prioridade na construção do edifício explicativo do mundo. Nesta ótica a 

realidade é um constructo do sujeito. Na direção oposta, a verdade a ser 

buscada reside nos objetos a serem conhecidos, cabendo aos sujeitos descobri-la 

ou revelá-la. O objeto que “fala por si”, externo e independente, precisa apenas 

de regras para atingi-lo de forma adequada.  

Estas correntes levaram a caminhos diferentes tanto os modelos de 

investigação como os fins almejados pelo processo educativo. A hegemonia 

positivista foi vista por Sigrist como “de uma enorme valia no avanço da ciência. 

Mas tem uma terrível precariedade na compreensão da totalidade do ser e leva 

a um tecnicismo e falta de consciência da totalidade das coisas”.  

Putmam (1994), ainda dentro do molde disciplinador da educação, leva 

em consideração as dificuldades de romper com práticas da cultura autoritária e 

aponta a busca da cidadania por meio do cultivo à responsabilidade, obrigação 

mútua e cooperação voluntária, isto é por meio de um padrão de equilíbrio entre 

direitos e deveres. Na mesma direção teórica, mas com o olhar ligado às 

correntes behavioristas, alguns trabalhos educativos partem do princípio de que 

em cada circunstância, dado um estímulo segue-se uma resposta. E à educação 

caberia o papel de criar os estímulos que provocassem respostas esperadas e 

desejadas. 

O processo educativo impregnado na matriz do modelo de controle do 

dengue, com pequenas variações, é um conjunto de regras a ser oferecida à 

população e cuja racionalidade pertence ao discurso técnico. Assim, mesmo 

quando surgem referências ao “conhecimento popular”, muitas vezes sua 

utilização vinculava-se à estratégia de aproximação para que as atividades de 

educação pudessem se desenvolver.  

Diante da manutenção dos ciclos da doença, apesar dos esforços 

envidados na eliminação do vetor e na divulgação/educação/comunicação, 

vários trabalhos se voltaram para a verificação do grau de assimilação dos 
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conteúdos que permaneciam presentes e permeavam as ações cotidianas da 

população submetida a esses processo. Apesar da diversidade de enfoques, 

pode-se reconhecer duas linhas de abordagem. A primeira, mais numerosa liga-

se à interpretação do que ocorre nas áreas intensamente trabalhadas e a 

segundo, volta-se para a necessidade de rever algumas formas de conduzir esta 

questão.  

A sigla IEC que tinha como objetivo viabilizar as mudanças desejadas 

basicamente pela eficiência da comunicação, foi substituída por outra sigla - 

CAP (Comportamento, Atitude e Prática) que passou a fazer parte do 

vocabulário do controle.  São muitos os inquéritos nacionais e internacionais que, 

ao eleger a nova sigla para análise partem da idéia de que o processo de 

aprendizado operaria as alterações desejadas pelos serviços nas práticas e 

atitudes dos indivíduos. 

Apenas a guisa de exemplos, sem intenção de realizar um levantamento 

completo desta questão, selecionou-se alguns trabalhos que tinham a mudança 

de comportamento entre seus objetivos principais, embora a maioria dos artigos e 

livros sobre o dengue refiram-se à educação em saúde como um dos pilares da 

mudança na direção da participação. 

Rosembaum et al. (1995) realizaram um inquérito, em Trinidad Tobago, 

acerca do conhecimento e atitudes para com os recipientes que poderiam se 

tornar criadouros. As respostas obtidas explicitaram a distancia entre os interesses 

dos serviços e da população. Perguntados sobre o que os atrapalhava e 

incomodava, os moradores apontaram, em ordem de importância ratos, Culex, 

falta de água, Aedes, ruas esburacadas, moscas, barulho e baratas. Por morarem 

em áreas com transmissão, praticamente todos conheciam a doença (99.3%) e 

mostraram variado conhecimento dos sintomas, das causas e do ciclo do 

mosquito. No levantamento de campo foram encontrados grande número de 

criadouros, o que poderia ser tomado como falta de vínculos entre 

conhecimento e prática. Isto se  fosse possível considerar que a prática pudesse 

superar a necessidade de guardar água em locais com falta de abastecimento 

regular. O fato dos serviços serem verticalizados, com visitas periódicas nas casas, 

tratando focos, removendo e esvaziando recipientes com água não foi suficiente 
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para impedir que os entrevistados considerassem que podiam se tornar mais 

eficientes, provavelmente incorporando a resolução dos problemas presentes na 

lista de prioridades que antecedia o dengue. 

O estudo de Kroeger et al. (!995), investigou a relação entre os elementos 

da CAP e a presença de criadouros e testou o uso de Bacillus turigensis – Bti no 

controle. Realizado na Colômbia com uma população que tinha 88% das casas 

tratadas regularmente com inseticida, encontrou-se 91% de pessoas que 

responsabilizaram o serviço público pela atividade e alto percentual de 

criadouros na maior parte dos domicílios. O Bti impediu o reaparecimento de 

larvas durante um mês, resultado considerado preliminarmente bom, embora 

mais pesquisas precisassem ser desenvolvidas.  

Tirado et al., (1999) reuniram o conjunto destes resultados e ressaltam que 

os países do Caribe, após os vários anos desenvolvendo trabalhos voltados à 

participação dos moradores, demonstravam uma baixa correlação entre a 

ocorrência de dengue e o esforço de informar para obter mudança de atitudes e 

comportamentos. Em várias regiões o aumento a cada três ou quatro anos, 

seguido de queda no número de casos repetia-se, com o agravante de iniciar 

quase sempre em nível superior ao anterior.   

Dois trabalhos realizados na Tailândia, publicados pelo mesmo primeiro 

autor e no mesmo ano (Swaddiwudhpong et al, 1992 -a; Swaddiwudhpong et al, 

1992 -b), investigaram o conhecimento e as atitudes tomadas por populações 

expostas a periódicas epidemias de dengue hemorrágico. Os autores 

encontraram um excelente nível de respostas corretas sobre o mosquito, a 

doença, forma de transmissão e lugares da casa onde estavam os criadouros.  A 

vigilância larvária havia sido realizada pelos moradores, no período em que 

houve uma venda de inseticida às famílias por preço baixo (US 0,4 o pacote de 

100 gramas). Passados três meses, tempo de término do efeito residual e sem 

recursos públicos para prosseguir com este subsídio, reiniciaram-se as infestações. 

O trabalho educativo com recursos financeiros nacionais e internacionais tinha 

abarcado um grande leque de atividades, já realizadas em outras áreas. Porém 

os problemas constantes com abastecimento de água, entre outras questões, 

levaram os autores a sugerir mais ênfase no monitoramento dos casos de dengue 
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hemorrágico e fortalecimento da vigilância sorológica, como forma de 

implementar medidas no controle das epidemias.  

Briceño-León (1998), distanciado da questão específica do dengue, 

embora reconhecendo a prioridade das endemias nas ações de controle, 

elaborou uma classificação da participação definida por níveis segundo as 

relações entre Estado e sociedade civil nos países da América Latina. Voltado 

para a idéia da construção de democracias participativas, o autor as 

caracterizou em tipos e subtipos com divisões não intercambiáveis e menos aptas 

para a análise dos movimentos populares de saúde.  

Dias (1998), como outros autores, ao discutir a educação e a participação 

comunitária no Brasil no controle de endemias, sugere que se trata de um 

elemento de mudança, mesmo quando definida e avaliada centralmente. O 

autor aponta, no caso do dengue, que o consumo de energia e recursos nunca 

suficientes geram a necessidade de certa paridade no controle, isto é uma parte 

deveria depender do governo e outra da população. Esta divisão, independente 

de sua factibilidade e assimetrias do ponto de vista do espaço que ocupam seus 

atores, encobre o fato de que não há, necessariamente, mudança na natureza 

da participação, já que permanece caudatária da organização formal dos 

serviços.  

Os trabalhos referentes a São Paulo, independente de diferenças teórico-

metodológica que as investigações possam conter também constataram a 

distância entre possuir informações e mudar o comportamento relacionado ao 

Aedes aegypti.  

Donalísio et al. (2001) no inquérito em Santa Bárbara D’Oeste, 

demonstraram que pneus, garrafas, pratos de vaso, plantas aquáticas além de 

presentes eram sobejamente conhecidos como criadouros, evidenciando que as 

ações educativas são eficientes para informar, faltando o desejado 

conhecimentos que levassem à mudança. 

Dois trabalhos, com proposta de avaliar as representações que a 

população e servidores atribuíam ao mosquito e as formas de controle (Lefevre, 

2003; Levfevre et al., 2004) foram realizados em vários municípios. Os autores, além 

de reafirmarem o observado em outros estudos, demonstraram que tanto 
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funcionários como moradores responsabilizavam a falta de compromisso do 

“outro”, o morador quando o entrevistado é o funcionário e vice versa. Quanto a 

pergunta versava sobre quem deve ser o responsável pelos criadouros, a resposta 

endossou o poder público, reforçando o dilema da presença do serviço – quer 

mas não pode sair destas operações de controle. 

Do município de São José do Rio Preto selecionou-se três investigações 

realizadas com participação de técnicos da Sucen. Com infestação desde 1987 

e epidemias regulares manteve atividades de educação em saúde ligadas às  

desejadas mudanças de comportamento. 

 Na primeira investigação (Chiaravalloti Neto, 1997), foram entrevistadas 

537 donas de casa, em domicílios sorteados da área urbana. As respostas 

demonstraram baixa familiaridade com o dengue hemorrágico, até então 

inexistente na área e elevado percentual de acertos sobre a doença, ciclo do 

mosquito e medidas de controle. Repetiu-se o mesmo resultado de outros 

trabalhos: o elevado conhecimento do controle do mosquito estava dissociado 

dos valores dos Índices de Breteau das casas pesquisados. Para a analise desta 

incoerência, os autores apontaram outras pesquisas que incorporavam variáveis 

relacionadas aos diferentes significados da doença (Winch, 1991), a cadeia de 

transmissão (Gordon, 1990), ao prestígio das medidas curativas em detrimento das 

preventivas e a presença de dificuldades mais importantes, como, por exemplo, o 

desemprego. O artigo discute dois modelos de causalidade para a transmissão 

do dengue, a teoria do estilo de vida em que a doença é consequência dos 

modos de vida e a teoria ambiental ligada aos processos mais amplos da 

organização social.  Finaliza com opção pelo modelo de ação estrutural, uma 

espécie de síntese dos dois anteriores, que permitiria a geração de mudanças de 

cunho mais amplo. 

O trabalho seguinte (Chiaravalloti Neto et al. 1998) chegou aos mesmos 

resultados sobre a invariabilidade na manutenção dos criadouros e, em alguns 

casos mais presente entre os que possuíam informações corretas. Os autores 

identificaram dois problemas: o fato de não partirem do conhecimento da 

população e o desinteresse  causado pelo trabalho público. De forma indireta, 

retomam a dualidade entre os incentivos ao uso da mídia, cartazes, discussões, 
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eventos, prêmios e gincanas, ao mesmo tempo em que serviços municipais ou 

estaduais usam larvicidas nos criadouros e realizam nebulização e tratamentos 

perifocais. Nesta pesquisa, foram realizadas entrevistas antes e depois das 

atividades educativas.  Os resultados indicaram que logo a seguir ao movimento 

de divulgação das informações houve um aumento no percentual de acerto das 

respostas, mas permaneciam criadouros.  

Ainda em Rio Preto, Baglini et al. (2005) partiram da premissa que a falta de 

aderência às propostas participativas justificava-se pela ineficiência e descrédito 

nos governos e pelo caráter fiscalizador e punitivo das ações públicas. Um dos 

pontos levantados, que reconhecia a particularidade dos municípios baseou-se  

nos entraves ligados a processos amplos como urbanização,  garantia de direitos 

à saúde e  educação entre outros. As entrevistas com os moradores geraram 

demonstrações da valorização do serviço e as atividades ligadas a  informação, 

educação ou comunicação, como tarefas a serem executadas  pela instituição. 

Algumas respostas foram consideradas pelos autores como eventual falta de 

compreensão dos entrevistados sobre as perguntas do questionário. 

Claro et al. (2004), realizaram uma revisão crítica dos trabalhos que tinham 

como preocupação central os elementos CAP. Numa perspectiva panorâmica 

constataram que onde houve este tipo de estudo encontrou-se gente que 

conhecia o mosquito, hábitos e criadouros, mas que não se engajava em cuidar 

diuturnamente dos utensílios que pudessem impedir o crescimento do vetor.  Os 

autores recomendaram estudos qualitativos no sentido de resgatar o 

conhecimento preexistente nas comunidades. Para o fracasso na mudança de 

comportamento levantaram duas possíveis explicações, o fato de o dengue ser 

visto como doença corriqueira e sem gravidade e a formulação de 

recomendações pouco adequadas às situações como falta de água, coleta 

regular de lixo e acesso a outros a bens e serviços. 

Ao recuperar esta questão no plano político, Valla (1998) retoma o 

fortalecimento do controle popular com instrumentos jurídico-adminitrativo 

consagrados na Lei Orgânica da Saúde de 1990. A participação passou a 

integrar a estrutura do sistema por meio de canais formais como os conselhos e 

conferências visando a ordenação de prioridades de cada sistema de saúde.  
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 Diniz (1999), neste mesmo plano, ressalta as possibilidades de “efetiva 

independência dos poderes, eficácia dos controles externos, expansão dos 

mecanismos de cobrança e prestação de contas, transparência do processo 

decisório, em consonância com o princípio da legitimação plena da perspectiva 

dos governados...”   

Mas, mesmo diante de maior institucionalização, não foi superada a antiga 

visão de participação controlada de pressionar a população para combater o 

mosquito, em função do esgotamento das condições públicas de controle e da 

valorização da esfera privada de atuação que individualiza e devolve o 

problema ao seu “produtor”.  

Entre outras dificuldades a serem superadas, Valla (1998) recupera questão                                                                                    

dos:     

“mediadores (profissionais, técnicos, políticos) de compreender o que os 

membros das chamadas classes subalternas estão lhes dizendo se 

relaciona mais com a postura do que com questões técnicas como, por 

exemplo, linguísticas... Esta discussão não é nova no campo da educação 

em saúde – a interpretação pelas instâncias técnicas das necessidades e 

soluções das classes subalternas. É freqüente a visão de que iniciativa é 

atributo das instâncias mediadoras e passividade e apatia, da população 

em geral. O trabalho dos profissionais de saúde é dirigido como se 

houvesse ausência ou erro de interpretação das suas necessidades. E que o 

saber popular copia o dos profissionais”.  

Um trabalho realizado com outro olhar (Oliveira, 2001), voltado à 

construção de informações compartilhadas e iniciado em função de uma 

epidemia de dengue mas que considerava as prioridades definidas pelos 

moradores, permitiu que os envolvidos se reconhecessem como partícipes, 

agregando às propostas de controle as formas como experimentavam (e 

atuavam sobre) suas condições de vida.  
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Apesar da reconhecida natureza lenta das mudanças comportamentais, 

uma parte dos municípios brasileiros e do estado de São Paulo ao final de 2005, já 

tinha em torno de 15 anos de convívio tanto com a doença e com o jeito de 

pensar e agir sobre ela, advindas da educação em saúde.  

Dados do Ministério da Saúde demonstravam que os anos de 2001/2002 

foram epidêmicos para a maioria das regiões e para o país como um todo. 

(Tabelas 16 e 17).  

A figura 20 mostra que o mesmo deu-se com os casos hemorrágicos. 

Os coeficientes de incidência evidenciam que as regiões norte e centro-

oeste mantiveram patamares elevados e semelhantes em todo o período, 

enquanto as epidemias das regiões sudeste e nordeste apresentaram grandes 

variações. A região sul do país manteve níveis mais baixos e com flutuação que 

não acompanhavam as demais regiões. 

Em 2001, o Ministério da Saúde voltava a definir um Plano de Intensificação 

das Ações de Controle do Dengue que incorporava novos recursos (cerca de R$ 

200 milhões) para “manter a descentralização e incorporar a mobilização social 

e participação comunitária” (Ministério, 2001). No ano seguinte, durante a 

vigência de epidemias em vários estados, foi publicada (Ministério, 2002) uma 

complementação ao plano denominada A Sociedade Contra a Dengue. 

Informava que 90% dos focos do mosquito no Brasil estavam nas residências e a 

necessidade da participação dos moradores no controle. Destinava para este fim 

recursos no valor de R$ 1 bilhão de reais, sendo R$ 131 milhões referentes à 

contrapartida de estados e municípios. 
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Tabela 16 – Casos de dengue no Brasil segundo regiões, 2000 – 2005. 

 

 

   REGIÕES 

  

2000 

   

2001 

 

2002 

  

2003 

  

2004 

  

2005 

NORTE 30 848 54 046 28 816 41 982 32 878 43 220 

NORDESTE 21 495 67 831 301 375 172 308 37 142 127 057 

SUDESTE 53 657 70 090 87 105 87 325 31 309 35 218 

SUL 4 760 4 105 7 665 9 999 419 5 145 

CENTRO-OESTE 17 191 32 043 69 257 34 524 15 771 37 548 

        BRASIL 127 957 228 115 494 218 346 138 117 519 248 188 

 

 

  Fonte – Ministério da Saúde 

 

 

Tabela 17 – Coeficientes de incidência de dengue no Brasil segundo regiões,  

                     2000 – 2005.* 

 

 

REGIÕES 

     

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

  

2005 

NORTE 248,8 426,7 13,4 304,6 233,8 294.0 

NORDESTE 259,8 355,2 17,0 9.1 74,5 249,0 

SUDESTE 92,7 237,4 520,0 115,8 41.0 44.9 

SUL 19.2 16.4 29.8 38.4 1.6 19.1 

CENTRO-OESTE 150.2 274,4 572,3 290,3 125,8 288,4 

BRASIL 144,4 254,4 454,8 195,7              85,8     134,6 

 

  * por 100 mil habitantes 

  Fonte – Ministério da Saúde 
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Figura 20 – Casos confirmados de febre hemorrágica do dengue. Brasil e Grandes  

                   Regiões, 1990-1991, 1994-2007. 
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    Previa-se gastos com campanhas visando a participação e a criação 

de uma força-tarefa com a contratação de cerca de mil agentes sanitários para 

o Rio de Janeiro, em função do crescimento da epidemia.  Juntou-se a esse 

grupo, mil e trezentos homens da Marinha e Aeronáutica que visitaram um milhão 

de residências eliminando focos do Aedes e diminuindo a multiplicação do vetor 

e a incidência da doença. As autoridades pareciam esperar que após o término 

da epidemia, a população desconsideraria a ação desse contingente  e, 

finalmente, ficasse sensível à retórica de que os criadouros seriam de sua 

responsabilidade.  

A epidemia do Rio de Janeiro reforçou esta dubiedade no trato da 

participação. Um documento oficial da Secretaria da Saúde (2002) descreve 

que no dia 9 de março, estabelecido como Dia D distribuiu-se 18 milhões de 

folhetos com instruções para inspeção dos domicílios, além de grandes 

quantidades de outros tipos de material, sob a rubrica de atividade educativa, 

com gastos no valor de R$ 2 milhões. Ao mesmo tempo, com 1089 veículos de 

serviços públicos municipais, estadual e federal recolheu-se 5,3 mil toneladas de 

lixo. As ações, conjugadas ou não, tiveram efeito na queda na incidência 

mensal, que saiu de 90 776 casos em março para 26 648 em abril e 5 772 em 

maio.  

Estes dados reforçaram a idéia da data nacional de combate ao 

dengue, uma espécie de controle ideal por um dia. Na impossibilidade de um 

trabalho de forma diuturna com os agentes públicos ou com os cidadãos, 

organizava-se o controle pelo tempo em que era possível mante-lo acima de 

todas as questões de saúde.  

Para o Dia D nacional, em 23 de novembro de 2002, foi instituído um 

Comitê Mobilizador cuja composição ia da Conferência Nacional dos Bispos às 

Confederações da Indústria, do Transporte e de Futebol ao Conselho dos 

Reitores, passando pelos colegiados da saúde, do comércio, das donas de 

casa, comandos militares entre outros. A composição do Comitê, com tantas 

representações e instâncias, pareceu um fim em si mesmo, uma vez que a 

dificuldade de reuni-los e as diferenças entre eles não seriam aparadas pelo 

dengue, nem mesmo por um dia.   
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O Plano Nacional de Controle da Dengue - PNCD, denominação do 

programa lançado ainda em 2002, tinha como objetivos reduzir a menos de 1% a 

infestação de imóveis, em 50% o número de casos em 2003 e a menos de 1% os 

óbitos por dengue hemorrágico. No novo programa previa-se instalação de 

oficinas de reciclagem de pneus que se transformariam em placas pré moldadas 

e a passagem de recursos para um extensivo projeto de treinamentos ao custo 

de vinte e cinco milhões de reais para técnicos multiplicadores das informações 

sobre o dengue. 

Um balanço da situação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde no 

período 2003-2005 apontava que 11.7% dos municípios brasileiros que 

congregavam 55.3% da população eram os prioritários para o PNCD, uma vez 

que o número de casos aumentava e o quadro de infestação tinha se ampliado.  

Começava nova escalada de casos, um novo ciclo epidêmico da 

doença (Ministério, 2006). 

 No Estado de São Paulo, com a liberação de recursos para 

treinamento, houve um forte investimento na capacitação das áreas técnicas e 

de campo dos municípios. O estado em 2001 atravessou a maior epidemia vivida  

até então em casos e na área atingida (191 municípios). Na tabela 18 e figuras 

21, 22, 23, 24 e 25 observa-se a distribuição territorial da doença ao longo dos 

anos desse período.  
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Tabela 18– Casos de dengue e municípios com transmissão no Estado de    

                       São Paulo, 2000-2005. 

 

    ANO CASOS  N° DE MUNICÍPIOS 

 

  2000     3 532           69   

   

  2001   51 668          191 

 

 2002   39 179          184 

 

 2003   20 390         166 

 

 2004     3 049           47 

 

 2005    5 433         111 

 

                 

                     Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE 
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1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

≥ 5000 casos

Mapa 21: Municípios com Dengue- Estado de São Paulo - 2001
 

                    Fonte: Divisão Zoonoses/CVE  

 

 

1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

≥ 5000 casos

Mapa 22: Municípios com Dengue- Estado de São Paulo - 2002  
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1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

≥ 5000 casos

Mapa 23: Municípios com Dengue- Estado de São Paulo - 2003  

             Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 

 

1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

Mapa 24: Municípios com Dengue- Estado de São Paulo - 2004  

           Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 
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1  - 9 CASOS

10  - 49 CASOS

50 - 99 CASOS

100 – 499 CASOS

500 – 4999 CASOS

Mapa 25: Municípios com Dengue- Estado de São Paulo - 2005  

            Fonte: Divisão Zoonoses/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 153

O mapa 26 apresenta a forma como os municípios foram sendo atingidos 

a partir de 1985 e a manutenção da doença. Surpreendem, e merecem estudo, 

os municípios não pintados e os de cor azul claro, que estavam cercados do que 

se pode considerar como transmissão antiga e sem casos ou com diagnósticos 

em 2004. 

No início de 2001, morreu Mario Covas, governador reeleito de São Paulo e 

assumiu seu vice que disputou a eleição seguinte. Esta continuidade gerou várias 

trocas nos escalões mais elevados mas dentro do mesmo governo, sem que se 

alterasse seu escopo político. No entanto, no caso da Sucen, ocorreram variação 

de intenções quanto a preservação ou reestruturação do órgão e quatro 

superintendentes atravessaram a vida institucional. Apresentaram  idéias de 

mudanças que involuiram à medida que o dengue avançava. 
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1 ano

2 a 5  anos

6 a 9  anos

10 a 14  anos

15 anos e mais

Mapa 26: Anos de transmissão por município – Estado de São Paulo -1987/2005  

     Fonte: Divisão Zoonoses/CVE 
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As atividades de controle seguiram menos ligadas a proposições técnicas 

próprias e mais voltadas ao acompanhamento das decisões programáticas e de 

financiamento do governo federal. No início do período, foi divulgado um 

documento com título longo: Plano de Intensificação das Ações de Controle de 

Dengue no Estado de São Paulo – vigilância e controle de Aedes aegypti: 

normas, orientações e recomendações técnicas (Sucen, 2001), que apesar do 

nome, inovava ao não apresentar um plano. Assemelha-se a um anexo de plano, 

com instruções de execução, modelos de ofício a serem seguidos pelos 

municípios e outras instruções.  

 O fato de ser lançado no decorrer de uma epidemia somado ao desejo 

de responder ao que ocorria no campo, talvez tenha influenciado na construção 

de tabelas de recomendações, como a que tratava, por exemplo, de pratos de 

vaso. O documento definia: para pratos de vasos de planta e flores com terra (há 

recomendações específicas para os com água, para as pingadeiras, para latas, 

etc.) os agentes municipais deveriam “eliminar os pratos, principalmente os 

localizados na área externa, utilizar pratos justapostos, isto é substituir por 

pratos menores e remanejar os já existentes, furar os pratos, emborcar os 

pratos sob os vasos, adicionar areia nos pratos” (ação que gerava outro 

conjunto de orientações) e, finalmente, “eliminar a água acumulada e, de 

preferência, escovar os pratos e paredes externas dos vasos”. Além da 

execução destas ações, já era atribuição dos agentes repassar e convencer os 

moradores que deviam colaborar, executando estas tarefas.  

 Não foi possível entender concretamente o que estes trabalhadores 

esperavam como resultado, com este nível de precisão e detalhe. Mas  

identificou-se, muitas vezes, a reprodução da avaliação geral de que é muito 

difícil fazer a população entender o que é melhor para ela. 

A epidemia de 2001, além de surpreender, gerou explicações como a 

circulação de dois sorotipos desde 1999, resultando em importante presença de 

suscetíveis e das mudanças na gestão municipal com eventuais interrupções dos 

contratos de trabalho. Outra possível variável levantada pelo serviço foi a 
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diminuição do trabalho da autarquia decorrente dos treinamentos internos do 

ano anterior. Esta era uma necessidade identificada especialmente pelas equipes 

regionais, uma vez que neste período os municípios de maior convivência com o 

dengue e de maior porte, tinham quadros técnicos que começavam a ser 

interlocutores mais atualizados e críticos, com demandas maiores do ponto de 

vista de justificativa das programações. 

 O deslocamento das áreas de transmissão apontava para a necessidade 

de enfrentar novas situações como a Baixada Santista, que com 20 mil casos 

laboratorialmente diagnosticados, trazia novos problemas para o controle como 

as casas fechadas por longos períodos fora da época de veraneio e criadouros 

inusitados como ralos com areia.   

No ano seguinte (Sucen, 2002), a instituição produziu novo documento em 

que não se registrou sua orientação programática. Talvez a repetição de 

propósitos e manutenção das atividades tenha influído na decisão de ignorar a 

apresentação dos objetivos atribuídos ao trabalho ou estivessem contidos no 

PNCD, ficando para o estado apenas a função de elaborar um manual de 

procedimentos operacionais. O programa de São Paulo, depois de 20 anos, 

voltava a ser definido, em suas linhas gerais, pelo governo federal. Não houve no 

período nenhuma outra publicação institucional de organização do controle.  

Em 2002, o dengue passou a ser tratado como parte do grupo das 

denominadas doenças re-emergentes, isto é, aquelas que apresentaram um 

novo crescimento da incidência após um período de relativo controle.  Nesta 

perspectiva ficou ainda mais reforçada a idéia de idas e vindas e prevalecendo 

a idéia e a perspectiva que os desequilíbrios do presente fazem parte de um 

retorno às condições do passado. 

Do ponto de vista dos resultados, a municipalização embora tenha 

multiplicado as ações contra o vetor, não consolidou, dentro do quadro geral da 

saúde, novas formas de reflexão sobre os modos de pensar e operar programas 

como o de controle do dengue. 

Outros fatores que frequentemente iniciam e encerram discussões de 

grande parte dos trabalhos, mais como constatação do que elementos que 

possam resignificar as ações de controle, são as variáveis sócio-ambientais e 
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climáticas. Corretamente situados como parte da preservação do mosquito e da 

circulação viral, passaram a ser uma explicação que não consegue ser 

incorporada no trabalho das instituições, gerando uma certa acomodação com 

as respostas que são possíveis por meio dos programas.  

Assim, reconhecer que o dengue se vincula a um “tipo” de urbanização 

que aliou crescimento e concentração demográficos, pobreza e marginalidade, 

cujas raízes encontram-se na acumulação e distribuição de riquezas, gera nos 

serviços um sentimento de descolamento entre reflexão e ação.  Situação que só 

tem reforçado a desarticulação de propostas, mesmo nas frentes que possuem 

convicção da necessidade de mudança.  
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9 – Considerações finais 

Há um grande volume de trabalhos acadêmicos sobre as doenças 

transmitidas por vetores, costumeiramente apresentadas como um problema de 

saúde pública. A este grupo  reúne-se a presente pesquisa que tomou  como eixo 

cognitivo uma das linhas da epidemiologia, os estudos ecológicos que permitem 

visualizar a perspectiva histórica dos fenômenos. Para tanto, optou-se por 

encaminhar a análise pelas possíveis  interrelações entre as múltiplas faces da 

organização das cidades e dos movimentos que envolvem a vida urbana, a 

presença de criadouros e a  visão de controle, centrada no mosquito, tomado 

como unidade autônoma e independente,   

 Em cada período buscou-se considerar  os vínculos que o Aedes aegypti, 

a doença e as ações específicas dos serviços mantêm  com as políticas de 

saúde, especialmente com o tipo de sustentação que tiveram em São Paulo.  

Apoiou-se em um conjunto de elementos classificados como contradições, 

presentes no controle do dengue para chegar-se às principais características e 

impasses do trabalho estadual Os paradoxos destacados nesta análise foram: a 

preocupação recente dos serviços sobre sua forte presença e a pretensão que 

este espaço seja ocupado pela participação popular; a manutenção do modelo 

de intervenção e a total impossibilidade em estabelecê-lo ou  mantê-lo tal como 

prescrito à época de sua criação e  o caráter cíclico da doença tratado como 

fenômeno isolado. 

Do ponto de vista das programações de controle, dada a inflexibilidade 

do modelo, os planos sucederam-se, com pequenas variações de nomes e 

atualiações tecnológicas. Esta rigidez pode ser vista na cópia quase literal das 

justificativas, estratégias e propostas de um programa para outro. As poucas 

modificações não foram além da agregação de novos componentes ao grupo 

de trabalhadores como os agentes do Programa de Saúde da Família na mesma  

atividade casa-a-casa ou de revisão/atualização  como no caso do uso de 

inseticidas químicos. 

No que diz respeito à municipalização procurou-se esclarecer que a 

descentralização das ações não foi, de um modo geral, muito além de transferir 
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aos municípios a mesma ordem de problemas encontrados a princípio no serviço 

federal e posteriormente nos estaduais. O que não eliminou a presença de 

exemplos do esforço dirigido ao dialogo que embora procurem alternativas para 

o controle do dengue, que passam obrigatoriamente pela inclusão de outras 

necessidades de saúde. 

 A maior parte das pesquisas  recentes aponta para o distanciamento 

entre uma visão externa ao cotidiano dos diferentes segmentos da população e 

a possibilidade de incorporação  de regras disponíveis para o educar em saúde.  

Por outro lado, ainda não há clareza sobre o papel que este trabalho teve e 

ainda tem  no controle da  infestação e dimensão das várias epidemias ocorridas 

no estado, dada a complexa rede de significados de cada situação,. 

 Ainda em relação à participação, ponto tão central do programa desde 

sua criação, o trabalho pretendeu identificar as características do discurso de 

responsabilização das pessoas pelo controle e os processos de centralização de 

decisões e de poder dos serviços. Uma das evidencias da natureza desta relação 

é a forma de tratamento do “outro” que ora são chamados de moradores, ora 

de população, de comunidade ou ainda de sujeitos, independente dos 

significados distintos que carregam. 

Nesta abordagem, indagações que permanecem ligadas a como  

obter-se participação na vida cotidiana, ultrapassar ações iguais para 

realidades distintas ou atuar sem que defina de antemão o que é melhor para o 

“outro”. Ou ainda, como devolver a tarefa que todos assistiram executada pelo 

estado para a vida doméstica, como transformar um segmento da educação, 

a que diz respeito aos recipientes domésticos e manter uma ótica positivista da 

realidade para o resto. Sem pretensão de respondê-las, este trabalho indica 

que devem se situar fora do atual modelo de controle. 

De qualquer forma, parece pouco provável que se encontre respostas 

unívocas o conjunto de todas as áreas urbanas, quando se leva em 

consideração tanto a heterogeneidade das situações como os processos de 

mudança presentes em cada estrutura social. Apesar das crescentes evidencias 

de que a legitimidade não se encontra apenas no discurso técnico universal, 
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ainda esta presente o desejo de que as pessoas estejam dispostas a atender estes 

chamados, mesmo quando estranhos à sua lógica.   

Como demonstram os vários trabalhos apresentados, indivíduos que vivem 

no México, Trinidad Tobago, Porto Rico ou em São José do Rio Preto tem 

diferenças e semelhanças de várias ordens no que consideram importante para 

suas vidas e saúde. Às vezes, o dengue não está entre elas, apesar de estar  

presente e visível ao olhar construído pelo conhecimento técnico.  

Paulo Freire em O caminho se faz caminhando também tinha perguntas 

e buscou concretamente respostas. Indagava a si e aos que estão nos serviços 

públicos: 

 “Como é possível para nós trabalhar em uma comunidade sem sentir o 

 espírito da cultura que está lá há muitos anos, sem tentar entender a 

 alma da cultura? Meu respeito pela alma da cultura não me impede  

 de tentar, com as pessoas, a mudar algumas condições que a meu ver,  

 são obviamente contra a beleza do ser humano.  

 Eu insisto: uma coisa é respeitar; outra é manter e encorajar alguma 

 coisa que não tem nada a ver com a visão do educador. Não posso 

 começar no dia em que chego.  Não posso fazer isso. Então a questão 

 não é estratégica, é tática. Taticamente posso ficar quieto sobre o 

 assunto seis meses, mas na primeira ocasião devo colocar a questão na 

 mesa”. 

Trilha lenta, mas segura para uma atuação conjunta é a que trabalha 

sobre o princípio da realidade, sobre caminhos sabidos e experiências vividas 

pelos grupos para então alcançar o que, a cada momento, se deseja coletiva e 

individualmente como saúde. Conceito assim definido pelo  lirismo de Guimarães 

Rosa (Grande Sertões Veredas): Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, 

um descanso na loucura”. 
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