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OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi à divulgação e a
problematização dos cuidados que a população precisa
ter para evitar que o Aedes se prolifere. Os agentes de
combate de endemias do município de Pinhais, Paraná,
Brasil propuseram então um teatro como método
eficiente para divulgar as ações de controle e prevenção
do Aedes.

A educação em saúde hoje nos permite trabalhar com
diferentes ferramentas de comunicação com a população. O
teatro tem todas as potencialidades para ser encarado como
um veículo de conceitos científicos, técnicos, no qual a
aprendizagem é feita de uma forma simples, lúdica e
agradável. Ainda, se levado às escolas, possibilita o
desenvolvimento pessoal, ampliando o desenvolvimento do
espírito crítico e o exercício da cidadania.

INTRODUÇÃO

Foi evidente que a arte do teatro científico ajudou na conscientização da
população e foi uma ferramenta eficaz para transmissão de conhecimento,
pois levou os conteúdos de uma forma mais contextualizada para os
diversos expectadores. Fica evidente através da Figura 02, que a educação
ambiental em saúde é a ferramenta mais eficaz no combate as endemias.
Ainda, esta modalidade de divulgação lúdica permitiu que alunos e a
população em geral se tornem mais envolvidos com o problema e
conseqüentemente tornam-se mais cautelosos, repercutindo assim a
seriedade deste problema entre amigos e família, podendo repensar assim
suas ações diretas ao meio ambiente.
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METODOLOGIA

O grupo de teatro foi composto pelos 10 agentes de
combates de endemias do município (Figura 01). A
primeira etapa foi para pesquisa, discussão e elaboração
do texto, onde os ACE´s expressaram suas idéias de
como o tema poderia ser tratado de forma lúdica,
pensando nos diálogos, personagens, figurinos e
cenário. A segunda etapa foi à construção do cenário e
figurinos. O cenário produzido foi móvel, permitindo
assim que fosse levado para qualquer localidade,
inclusive ambiente público. A peça “Todos contra o
Aedes” narra à história de três crianças que brincavam
próximos a suas casas que estavam sempre cheias de
entulhos de recicladores e moradores locais. Após dias
de chuva as crianças retornam para brincar e uma delas
acaba sendo picada pelo Aedes aegypti e adoece.
Durante o contexto a presença dos ACE´s e agentes de
saúde orientando a população local não traz resultados
significativos e a conscientização da população só vem
quando a criança é diagnosticada com dengue. No final
da peça, a narradora traz o problema ao público,
relatando que o descaso e a falta de cuidado nos
ambientes propícios a proliferação do vetor traz uma
série de problemas, mostrando que a responsabilidade
para o combate é individual e para o bem do coletivo.

Unidade de Vigilância de Zoonoses de Pinhais, 

Paraná,Brasil

(41) 3912-5395

ambiental@pinhais.pr.gov.br
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Imóvel 

N° de 

focos

2016 

N° de focos

2017

N° de focos

2018

Terreno Baldio 07 00 00 

Outros 

(barracão, 

empresa, 

igreja...)

19 10 00 

Comércio 23 02 00 

Residência 53 39 11 

Ponto 

Estratégico 
04 00 01 

Total 106 51 12 

Figura 01 – Teatro dos Agentes de Combate de Endemias de
Pinhais/PR realizado no centro cultural do município para as
crianças das escolas municipais.

Figura 02 – Distribuição dos Focos de Ae. Aegypti por Tipo
de Imóvel em 2016, 2017 e 2018 no município de Pinhais/PR.


